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APRESENTAÇÃO 

Paulo Caliendo 

 Sr. Fox, poderias determinar a questão fática no caso Payne v. Cave? 1. Essa 

simples questão deu origem à revolução no Ensino Jurídico estadunidense e o 

diferenciou do modelo continental europeu. Assim, principiou o Professor 

Christopher Columbus Langdell sua aula sobre contratos na nobre Harvard Law 

School, no já distante ano de 1870. Não somente criou o método do caso (case law 

method) como modificou definitivamente o sistema de ensino em Harvard e nos 

EUA2. 

Langdell era oriundo de uma família de origens modestas e foi contratado para 

auxiliar na oxigenação do estagnado modelo de ensino existente, baseado na 

repetição de textos e fórmulas legais. O modelo vigente não poderia ser mais tedioso 

e passivo para a vigorosa juventude da elite universitária. 

Ele propõe algo revolucionário. Os alunos, estes mesmos, deveriam ter a 

responsabilidade para conduzirem experimentos e pesquisas dentre a excessiva 

verborragia normativa e desvelar os axiomas científicos que conduziam às leis da 

ciência jurídica. A sala de aula era um laboratório e os livros os instrumentos de 

análise. O Professor surgia como um supervisor de pesquisas, verificando hipóteses, 

método, fatos e confirmando os resultados atingidos pelo uso da argumentação 

estruturada. O monumento seminal dessa nova era foi a Selection of Cases on the 

Law of Contracts (1871), o primeiro livro de casos e um modelo para a sua época. 

O case method confrontava o clássico método das aulas magistrais (lecture 

method), posteriormente, tanto o direito continental europeu, quanto os EUA 

passaram a adotar, em certa medida, uma combinação de ambos. Legou-se 

definitivamente, para posteridade, a necessidade de se incluir a atuação ativa dos 

alunos no conhecimento jurídico. 

O próximo passo, nessa passagem de aulas meramente expositivas para uma 

metodologia ativa de ensino jurídico, aparece com o moots. A palavra deriva do 

                                                     
1 "Mr. Fox, will you state the facts in the case of Payne v. Cave?" 
2 Christopher Columbus Langdell - Further Readings - Law, Method, Students, and School - JRank 
Articles. Disponível em: https://law.jrank.org/pages/8072/Langdell-Christopher-
Columbus.html#ixzz75GbPxvNj. Acesso em 02/09/2021. 
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escandinavo3 que significa encontro  (meet), mas que passou a significar debater 

e argumentar a favor e contra . 

Rapidamente os moots conquistaram os corações e mentes dos estudantes e 

se institucionalizaram em eventos cada vez mais bem organizados. Talvez, ainda 

esteja para ser escrita a história destes, mas a lista de eventos significativos torna-

se já longa e relevante: Philip C Jessup (1960), The European Law Moot Court 

Competition (1988), Willem C Vis (1993), Stetson Environmental Law (1997), 

John Jackson WTO (2002), Oxford Intellectual Property Law (2003), International 

Criminal Court (2005), Frankfurt Investment Arbitration (2007), Price Media Law 

(2007), Fletcher Insolvency (2016), Foreign Direct Investment International 

Arbitration (2008), Nuremberg (2014), e dentre outros. 

Os moots foram incorporados à tradição nacional e encantaram os estudantes 

com as suas características dinâmicas, de vigor nos debates e na construção de 

sofisticadas teorias jurídicas, para defender teses a favor e contra, em determinada 

questão jurídica disputada. 

Coube a um grupo de estudantes, pesquisadores e professores idealistas 

organizar o primeiro Moot no Brasil em matéria tributária, na PUCRS, em 2017 (I Tax 

Moot Brazil), que rapidamente se espalhou pelo país e encantou por seu modelo 

inovador, inspirando outros moots regionais e mesmo nacionais similares e bem 

organizados. 

O Professor Christopher Columbus Langdell demonstrou que uma simples 

pergunta poderia modificar ensino jurídico e nós abraçamos a ideia que o nosso 

encontro para debater argumentos a favor e contra em um caso pode mudar o estudo 

do Direito Tributário no país.  

 

Encontrar, debater, competir. 

 

Paulo Caliendo. 
Prof. Direito PUCRS. 

Comissão Organizadora. 

                                                     
3  History | European Law –oot Court  (Europeanlawmootcourt.eu2014) Disponível em: 
https://www.europeanlawmootcourt.eu/History, Acesso em 02 de setembro de 2021. 
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) MINISTRO (A) RELATOR (A) 
DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Recurso Extraordinário n. 

   

A União Federal - Fazenda Nacional, devidamente qualificada nos autos, vem, 

através de seus procuradores, no processo judicial movido por Jorge Pereira, 

apresentar MEMORIAIS ao Recurso Extraordinário interposto (evento x), 

evidenciando os pontos essenciais para o não provimento deste recurso. 

 Ademais, a parte informa que incluiu sumário às razões deste Memorial, em 

razão da extensão do tema debatido nos autos, bem como a fim de facilitar a 

compreensão de Vossa Excelência. 

  

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

Excelentíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

 

1 SÍNTESE DOS FATOS  

 

Em 2016, Jorge Pereira [ ’ecorrente ], sendo um entusiasta de novas 

tecnologias e sabendo da importância atribuída à elas junto ao mercado 

financeiro/sociedade, realizou a aquisição de 1 (um) Bitcoin, pela quantia de R$ 

3.500,00. Transcorrido um ano após a aquisição e verificando que a criptomoeda em 

questão havia valorizado mais de 1.885%, alcançando o valor de R$ 66.000,00, 

resolveu então realizar a permuta entre o Bitcoin em sua titularidade e 150 Litcoins, 

em razão da maior liquidez atribuída a esta última criptomoeda. Conforme será 

demonstrado posteriormente, a permuta em questão sofreu evidente ganho de 

capital, ensejando o recolhimento do imposto adequado, bem como a declaração do 

ganho proveniente da operação realizada, o que não foi feito pelo Recorrente, sendo 

isto fato incontroverso. 

Ainda em 2017, somente após verificar que os Litcoins haviam valorizado de 

forma astronômica o Recorrente utilizou-se das criptomoedas para realizar a 
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aquisição de um carro. Neste ponto, destaque-se que o Recorrente somente adquiriu 

o veículo em uma loja/concessionária que aceitassem as criptomoedas em sua 

titularidade como contrapartida. Da mesma forma como antes feito, não recolheu o 

imposto adequado nem declarou o ganho de capital oriundo desta operação, fato 

também incontroverso. 

Posteriormente, em posse de informações prestadas pela exchange que 

intermediou as operações, a Fazenda Nacional/Receita Federal do Brasil 

[ ’ecorrida ] realizou uma autuação, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 

1.888/2019. Tal autuação foi impugnada pelo Recorrente, sendo esgotadas todas as 

instâncias ordinárias e culminando na interposição do presente Recurso 

Extraordinário [ ’E ]. 

 Desta forma, considerando os argumentos a seguir expostos, os quais já 

ensejaram o reiterado indeferimento do pleito do Recorrente, o não provimento deste 

recurso é medida que se impõe, mantendo-se na íntegra o acórdão recorrido.  

 

2  RAZÕES CONTRA O PROVIMENTO DO RECURSO 

     

A discussão travada nos autos cinge-se a infindável busca do contribuinte em 

esquivar-se de um ganho de capital obtido em operações de criptoativos. O 

recorrente, tem se utilizado abusivamente do princípio da legalidade como meio de 

fugir da aplicabilidade do imposto de renda sobre o ganho de capital.  

Ademais, o elevado crescimento anual do mercado de criptoativos no Brasil, 

por si só demonstram a grande relevância do tema, principalmente para a 

administração tributária, tendo em vista que as operações estão sujeitas à incidência 

do imposto de renda sobre o ganho de capital porventura auferido.  

À vista disso, conforme noticiado em diversos veículos de comunicações, os 

criptoativos têm sido utilizados em operações de sonegação, de corrupção e de 

lavagem de dinheiro, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Tais práticas devem 

sempre ser combatidas, inclusive pela autoridade tributária, a fim de aumentar o 

risco da prática criminosa. 

Nesse sentido, no ano de 2019, a Receita Federal do Brasil autuou o  recorrente 
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em virtude de três operações realizadas a partir da compra de um bitcoin em 2016, 

sendo estas:  

- 1º: ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho de 

capital com relação à sua unidade de Bitcoin, haja vista a aquisição de 01 (um) 

Bitcoin no ano de 2016 por R$ 3.500,00 e a utilização deste para a aquisição de 150 

(cento  cinquenta) Litcoins no ano de 2017, em operação avaliada em R$ 66.000,00;  

- 2º ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho de 

capital com relação aos 150 (cento e cinquenta) Litcoins que havia adquirido em 

2017, eis que trocados pela sua unidade de Bitcoin em operação avaliada em R$ 

66.000,00 e utilizados para a compra de um carro também em 2017, em operação 

fixada no valor de R$ 120.000,00;  

- 3º ter deixado de declarar as operações realizadas em sua Declaração de 

Ajuste Anual. 

Cumpre salientar, que os fundamentos legais utilizados para embasar a 

autuação foram os artigos: 118 da Lei no 5.172 (CTN); art. 21, inc. I, da Lei 8.981; e 

no art. 3o, §§ 3o e 4o, da Lei 7.713/88. A multa por sua vez,  foi aplicada com base 

no art. 44, inc. I, da Lei 9.430/96, e a taxa de juros foi a SELIC, conforme dispõe a Lei  

9065/95. 

Deste modo, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, 

expresso no art. 5º, inciso II da Constituição Federal, tampouco ao artigo 150, inciso 

I do Código Tributário Nacional.  

 

 2.1 Princípios Fundamentais do Direito Pátrio   

 

2.2.1 Isonomia  

 

O princípio da isonomia, também conhecido como princípio da igualdade, 

detectar eventuais diferenças havidas nas mesmas características e conceder 

tratamentos diferenciados de modo geral e impessoal. Conforme art. 5º da 

Constituição Federal, caput, in verbis: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.  

 

De acordo com a doutrina jurídica, esse princípio pode ser usado para limitar 

o legislador (não será possível criar outras leis que violem o princípio da igualdade), 

limitar o intérprete da lei (consiste na aplicação da lei de acordo com o princípio), 

limitar o indivíduo (que não poderá apresentar condutas contrárias a igualdade, ou 

seja, realizar atos preconceituosos, racistas ou discriminatórios). 

 

2.2.2 Legalidade  

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, II, estabeleceu que ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei , do 

qual concluímos que somente a lei poderá criar direitos, deveres e vedações, ficando 

os indivíduos vinculados aos comandos legais, disciplinadores de suas atividades. 

Por meio deste princípio, procura-se proteger os indivíduos contra os arbítrios 

cometidos pelo Estado e até mesmo contra os arbítrios cometidos por outros 

particulares. Assim, os indivíduos têm ampla liberdade para fazerem o que quiserem, 

desde que não seja um ato, um comportamento ou uma atividade proibida por lei. 

O princípio da legalidade tributária é o fundamento de toda a tributação, sem 

o qual não há como se falar em Direito Tributário. No plano específico do Direito 

Tributário, desponta o art. 150, I, CF/88:  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

 

Assim, prevalece o desígnio do legislador constituinte de que nenhum tributo 

será instituído ou aumentado, a não ser por intermédio da lei, ou seja, o tributo 

depende de lei para ser instituído e para ser majorado.  

Pontes de Miranda defende a ideia de que a legalidade na tributação significa 

o povo tributando a si mesmo. Com efeito, o ser instituído em lei  significa ser o 
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tributo consentido, sinalizando que  é da essência de nosso regime republicano que 

as pessoas só devem pagar os tributos em cuja cobrança consentirem .  

Tal relação avoca a noção de segurança jurídica que contribui com o convívio 

entre Estado-credor e Cidadão-pagamento.  

 

2.2  Princípios Tributários - Imposto de renda 

 

2.2.1 Universalidade   

 

Pelo critério da universalidade decorre do princípio da isonomia. Na verdade, 

ele não é mais do que uma aplicação desse princípio ao Imposto de Renda. Significa 

simplesmente que o Imposto de Renda deve incidir e ser cobrado, tanto quanto 

possível, de todas as pessoas.  

Portanto, todas as mutações patrimoniais, positivas ou negativas, alteradas 

pelo contribuinte ao longo de determinado período devem ser computadas na base 

de cálculo do Imposto de Renda, ou seja, o presente princípio obriga os sujeitos 

residentes no Brasil a oferecerem à tributação a totalidade dos rendimentos 

auferidos, inclusive aqueles percebidos fora do país. 

O sistema de tributação em bases universais está disposto no art. 25 da Lei 

9.249/95, que diz: "Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior 

serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas 

correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano .     

 

2.2.2 Generalidade  

 

O princípio da generalidade, para o imposto de renda, significa que todas as 

pessoas podem ser tributadas, sem qualquer distribuição em razão de cargo, função 

ou ocupação profissional que venham a obter acréscimo patrimonial, ou seja, o 

Imposto de Renda deve incidir sobre todas as rendas auferidas pelos contribuintes 

no período-base. Dessa forma, não importa qual a natureza jurídica ou denominação 

da renda auferida, ela deve contribuir com o imposto, sem qualquer tipo de 

favorecimento. 
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2.2.3 Progressividade  

 

A progressividade também é uma decorrência do princípio da isonomia, porém 

está relacionado com os princípios da capacidade contributiva e da pessoalidade. 

Esse princípio determina a existência de diversas alíquotas para o Imposto Sobre a 

Renda, de acordo com a faixa de renda do contribuinte. 

Assim o valor a ser pago a título de Imposto de Renda oscilará não somente 

com a variação da base de cálculo, mas também com a variação da alíquota. 

Portanto tem por objetivo reconhecer as diferenças econômicas entre contribuintes 

e tributar de forma mais intensa as pessoas que recebem mais, ou seja,  quem ganha 

mais deve pagar mais, quem ganha menos deve pagar menos e quem ganha pouco 

não deve paga . 

      

2.3 Da classificação das Criptomoedas 

 

Inicialmente, para tratar da natureza jurídica das criptomoedas, deve-se fazer 

um breve conceito histórico das criptomoedas, onde em 2008, durante uma grande 

crise financeira que assolou o mercado norte americano, Satoshi Nakamoto idealizou 

o Bitcoin como uma nova moeda , onde não seria necessária a intervenção de um 

estado-nação na regulamentação deste ou a necessidade de bancos na 

intermediação de valores transmitidos entre pessoas através de um sistema de 

informática altamente seguro e criptografado, chamado de Blockchain, onde cada 

usuário poderia realizar a transferência dessa então moeda de forma peer-to-peer, 

ou seja, sem a intermediação de qualquer terceiro, onde A  poderia transferir o 

Bitcoin diretamente de sua carteira para a carteira de B . 

Essa sistemática logo saltou os olhos das pessoas que começaram a realizar 

operações de compra e venda desse bem, onde a CMV, em seu comunicado nº 

25.306 de 2014 destacou que as chamadas moedas virtuais  não devem ser 

confundidas com as moedas eletrônicas abrangidas pela lei nº 12.865/2013, isso 

porque, a referida lei trata sobre as moedas eletrônicas que possam realizar 

pagamentos em transações que envolvam diretamente moeda nacional. 
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A partir disso, em 2017, o Banco Central emitiu o comunicado 31.379 de 2017, 

ressalvando que as transações realizadas por moedas virtuais não emitidas e nem 

garantidas por qualquer órgão regulamentador, portanto, as transações tratavam de 

um sistema de mera confiança entre as partes 

 

2.3.1  Da classificação jurídica das criptomoedas  

 

No Brasil, conforme brevemente explicitado no tópico anterior, concluiu-se 

que não existe classificação jurídica adotada por nenhum órgão regulamentador das 

criptomoedas, assim, não resta outra maneira a não ser comparar o Bitcoin e o 

Litecoin, duas espécies de criptomoedas envolvidas no caso em análise. 

 Segundo o art. 5° da Instrução Normativa no. 1.888/19, considera-se 

criptoativos: 

 

Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se: 

I - criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de 

conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, 

transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de 

registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento 

de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso 

legal; 

 

2.3.2   Criptomoeda não se caracteriza como um ativo financeiro 

 

No que tange a interpretação das criptomoedas como ativos financeiros, 

ressalta-se que a lei  6.385/76 no seu art. 2º deixa claro o que são ativos: 

 

Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: 

I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; 

II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos 

aos valores mobiliários referidos no inciso II; 

III - os certificados de depósito de valores mobiliários; 

IV - as cédulas de debêntures; 
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V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de 

investimento em quaisquer ativos; 

VI - as notas comerciais; 

VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes 

sejam valores mobiliários; 

VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e 

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de 

investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de 

remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm 

do esforço do empreendedor ou de terceiros.  

§ 1o Excluem-se do regime desta Lei: 

I - os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal; 

II - os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as 

debêntures. 

 

Com isso, são valores mobiliários: (i) todos os listados nos incisos I ao VIII do 

artigo 2º da Lei 6385/76; (ii) quaisquer outros criados por lei ou regulamentação 

específica, como os certificados de recebíveis imobiliários - C’I s, os certificados de 

investimentos audiovisuais e as cotas de fundos de investimento imobiliário  FII, 

entre outros; e (iii) quaisquer outros que se enquadrem no inciso IX da Lei, conforme 

citado acima. 

Assim, objetivamente, no Brasil, são valores mobiliários aqueles determinados 

na Lei. Mesmo aqueles que, se analisados com base no conceito doutrinário, não se 

adequam ao conceito, estão sujeitos à regulação do mercado de capitais. Espaço 

para interpretação encontra-se, apenas, no art. 2º, IX, da Lei 6385/1976, que traz, de 

maneira mais genérica, um conceito capaz de abarcar títulos não listados na Lei. 

 

2.3.3   Criptomoeda deve ser classificada como um bem 

 

No que toca o presente ponto, tem-se que, para fins tributários, devemos 

classificar as criptomoedas como bens que segundo “lhoa, Bem é tudo o que pode 

ser pecuniariamente estimável, isto é, precificado, avaliado em dinheiro, traduzido em 
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quantia monetária. 1. 

Assim, no caso em análise, não se faz a discussão sobre a regulamentação ou 

não das criptomoedas que evidentemente possuem valor econômico, mas sim, a 

natureza jurídica das Criptomoedas, portanto, cabe ressaltar que em 2016, referente 

ao imposto de renda de 2015, na tela de Perguntas e ’espostas , especificamente 

na resposta a pergunta 447, a Receita Federal do Brasil já considerava o Bitcoin como 

um bem a ser declarado na Ficha de Bens e Direitos  como outros bens .  

A partir disso, a análise no presente tópico a caracterização das criptomoedas 

como bem móvel, incorpóreo, não fungível, divisível e singular, características estas 

que serão abordadas a seguir. De início, as criptomoedas são perfeitamente 

entendidas como bens incorpóreos, segundo o conceito de Carlos Roberto 

Gonçalves, isso porque, a valoração econômica do Bitcoin é notória, vejamos: 

 Incorpóreos são os que têm existência abstrata ou ideal, mas valor 

econômico, como o direito autoral, o crédito, a sucessão aberta, o fundo de comércio 

etc. São criações da mente reconhecidas pela ordem jurídica. 2 

Dando continuidade a caracterização das Criptomoedas, temos a 

classificação de bem móvel os bens móveis podem ser divididos em semoventes e 

propriamente ditos, sendo o último o caso das criptomoedas, que admitem remoção 

por força alheia, sem dano, como objetos inanimados, não imobilizados por sua 

destinação nos termos do art. 82 do Código Civil. 

 

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força 

alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. 

 

Após breve análise sobre a característica dos bens móveis, passo a análise da 

fungibilidade da criptomoeda, que pode ser substituída por outros da mesma 

espécie, qualidade e quantidade, conforme o art. 85 do Código Civil. 

 

                                                     
1 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, volume 1. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2003. Bibliografia: p. 
264. 
2 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. Bibliografia: p. 276. 
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Art. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, 

qualidade e quantidade. 

 

Ressalto que por mais que cada Criptomoeda tenha uma chave em  blockchain 

diferente de outra Criptomoeda, pode facilmente ser considerado fungível, isso 

porque, desde que tenha a mesma proporção, o valor econômico de um Bitcoin será 

igual a outro de mesma porção, portanto havendo igualdade econômica, não há 

empecilhos para considerar as Criptomoedas como um bem fungível; A 

fungibilidade é o resultado da comparação entre duas coisas, que se consideram 

equivalentes. Os bens fungíveis são substituíveis porque são idênticos, econômica, 

social e juridicamente. A característica advém, pois, da natureza das coisas. Todavia, 

pode resultar também da vontade das partes. 3 

A seguir, resta a tecer sobre a singularidade das Criptomoedas, disposta no 

art. 89 do Código Civil, onde declara que os bens que, embora reunidos se consideram 

por si, independentes dos demais. Nesse sentido, é clara a característica da 

Criptomoeda como singular, uma vez que, as Criptomoedas podem ser fracionadas 

entre várias porções ou, ser integral. 

Diante disso, considerando as características acima expostas, não há motivos 

para não considerar as Criptomoedas como bens e portanto, tributadas pelo ganho 

do capital. 

  

2.4       Da interpretação do uso extensivo/abusivo do princípio da legalidade 

para esquivar-se da tributação sobre o ganho de capital  

 

A Constituição Federal é a fonte direta por excelência do direito tributário, no 

Brasil. Nela há extenso rol de disposições que regulam a ação estatal de exigir 

tributos. Dessa forma, os tributos respeitam um largo catálogo de direitos 

fundamentais dos contribuintes, conforme mencionado anteriormente, de modo a 

realizar um contraponto ao inegável dever, que a ordem jurídica lhes impõe. 

                                                     
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. Bibliografia: p. 291. 
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Não obstante, a Carta Magna com o intuito em dar maior garantia e segurança 

aos contribuintes, indicou os nortes e limites da tributação. Forjando portanto, um 

sistema rígido, com competências tributárias bem definidas e perfeitamente 

discriminadas entre as pessoas físicas e jurídicas.  

Conforme menciona o jurista,  Roque Antonio Carrazara: 

 

Sublinhamos, por vir a pêlo, que a Competência tributária, no Brasil, é assunto 

exclusivamente constitucional. Em vão buscaremos, pois, em normas 

infraconstitucionais (que Massimo Severo Giannini chama de subprimárias) diretrizes a 

seguir para a criação in abstrato de tributos. Nesse particular elas podem, quando muito, 

explicitar o que se encontra implícito na Constituição, sem no entanto agregar-lhe ou 

subtrair-lhe algo substancialmente novo .4 

 

No caso em comento, o princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, inc. II, e 

no art. 37 da Constituição Federal, determina que nenhum indivíduo será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei que, por sua vez, deverá ser 

observada pela administração pública direta, indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Na seara tributária, o 

princípio da legalidade foi inserido no art. 150, inc. I, do Código Tributário Nacional, e 

veda expressamente que os entes federados exijam ou aumentem tributo sem a 

existência de lei que assim disponha. 

Assim, a União recebeu por meio do art. 153, inciso III da Constituição Federal 

e no artigo 43 do CTN, a competência para tributar, por meio do Imposto de Renda 

(IR), a renda e os proventos de qualquer natureza. A administração do imposto por 

sua vez, é feita pela Secretaria da Receita Federal, órgão específico, singular e 

subordinado ao Ministério da Fazenda. 

Em que pese haja divergências doutrinárias, com relação à conceituação do 

fato gerador do imposto de renda, é questão pacificada o entendimento de que, a 

renda será sempre representada por um acréscimo no patrimônio da pessoa física 

ou jurídica, sem o qual não existirá fato gerador da obrigação tributária, e 

consequentemente o pagamento do imposto.  

                                                     
4CAZARRA, Roque Antônio. Imposto Sobre a Renda (Perfil constitucional e Temas Específicos). 2 ed. 
revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2006, p 31. 
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Para que haja renda e proventos de qualquer natureza, é imprescindível que o 

capital, o trabalho ou a conjugação de ambos produzam riqueza nova, destacada 

aquela que lhe deu origem e é capaz de gerar outra.  

Portanto, para a configuração do fato gerador do imposto de renda não basta 

que haja alteração no patrimônio de uma pessoa física ou jurídica, sendo 

indispensável que tal mudança decorra da aquisição de riqueza nova, que venha a 

aumentar o acervo patrimonial antes existente. 

Observa-se que para uma riqueza nova seja havida por renda tributável não é 

necessária sua efetiva, periódica e constante reprodução; basta existir em tese, a 

possibilidade de isto vir a acontecer. Assim como, também o ganho fortuito pode ser 

reconduzido ao conceito de renda tributável, já que passível de reprodução.  

Em se tratando de renda e proventos de qualquer natureza tipificam, pois, 

disponibilidades de riqueza nova havidas em dois momentos distintos. Contudo, a 

dimensão temporal é inafastável. Em outras palavras, caracterizam-se como um 

acréscimos patrimoniais experimentados pelo contribuinte ao longo de determinado 

período de tempo. 

Em suma,  renda e proventos de qualquer natureza, para fins de tributação 

específica, é a mutação patrimonial positiva apurada entre duas datas legalmente 

predeterminadas.  

É notório no presente caso, substancial aumento no valor do patrimônio do 

recorrente, a partir da primeira declaração na Declaração de Ajuste Anual do 

Imposto de ’enda  em 2017 (referente ao ano de 2016), na qual fora declarado a 

compra de uma unidade de bitcoin no ano de 2016, no valor de R$ 3.500, e da última 

Declaração de Ajuste Anual  do ano-calendário 2018, referente a aquisição do carro 

pelo valor R$ 120.000,00. 

Portanto, é incontroverso a tentativa do contribuinte em tentar ludibriar o fisco 

e isentar-se de efetuar o pagamento dos tributos que lhe são devidos, tendo em vista 

o expressivo ganho de capital obtido.  

Antes de atentar-se ao conceito de ganho de capital, cabe salientar que em 

que pese a natureza jurídica dos criptoativos ainda não esteja cedimentalmente 

definida em todos os órgãos pertencentes ao Ministério da Fazenda, nada obsta ao 

Recorrido, exigir dos contribuintes o recolhimento de tributos sobre operações de 
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criptomoedas, bem como, em exigir-lhes o cumprimento da obrigação acessória 

advinda destas operações, ora sendo, a declaração anual de imposto de renda.   

Isso porque, o direito e as realidades são reveladas pelo regime jurídico a que 

são submetidas, e não pela designação recebida. Nesse sentido, o célebre jurista, 

Pontes de Miranda, em sua obra Tratado de Direito Privado, leciona que, na exposição 

científica do direito, não se deve deixar que a terminologia perturbe o sistema jurídico 

ou a visão dele. Assim, as palavras nada mais são do que rótulos que utilizamos para 

representar partes ideias, coisas, realidades originadas no pensamento humano.  

Egrégio julgadores, transplantando estas ideias, apenas esboçadas, no caso 

em apreço, a ausência de definição legal da natureza jurídica dos criptoativos, não 

tem o condão de afastar o imposto de renda, quando devido. Uma vez que, as 

criptomoedas diariamente realizam centenas de negócios jurídicos, estes, 

estritamentes regulamentados e definidos no ordenamento jurídico pátrio.  

Nesse sentido, para melhor compreensão das peculiaridades do caso 

concreto, é pois, precípuo a conceitualização de ganho de capital e, 

consequentemente, a demonstração deste no caso em tela.  

Entende-se por ganho de capital quando determinado bem (ou grupo de bens 

da mesma natureza) for vendido, doado ou transferido por valor superior ao preço de 

custo. Então a diferença positiva do preço de venda, doação, transferência em 

relação ao custo é o Ganho de Capital. Dentre as situações em que mais ocorrem 

ganho de capital, encontram-se: a Venda, Doação, Transferência por Separação do 

Casal, Transferência de bens por Herança, Dação em Pagamento e Permuta. 

Para o autor Henry Tilbery, há duas alternativas para a tributação do ganho de 

capital:  

1ª —o momento do ganho realizado (realization basis): nesse caso, o momento do fato 

gerador será o da alienação do bem por um preço que ultrapassa a reposição do capital, 

sendo realizada nesse momento a mais-valia.  

2ª No período do acréscimo do valor (accrual basis): procede-se a uma avaliação 

periódica (anual), sendo que o momento do fato gerador será o fim do ano, quando a 

valorização constatada desde o início do ano ficará sujeita à tributação com base na 

mais-valia acrescida ao valor anterior, independentemente da realização 5 

                                                     
5 TILBERY, Henry, op. cit., 1977, p 24. 
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Ademais, o modelo chamado Shanz-Haig-Simons, defende a tributação sobre 

os acréscimos do valor de bens, ainda não realizados. Para esses teóricos da 

tributação, todos os acréscimos ao poder econômico de um contribuinte em um dado 

período devem ser tributados. 

Saliento que, a disponibilidade econômica é adquirida com o efetivo 

recebimento da renda,. trata-se de disponibilidade de fato e efetiva. Entretanto, a 

disponibilidade jurídica ocorre por meio da aquisição de um direito não sujeito a 

condição suspensiva, ou seja, o acréscimo ao patrimônio, ainda que não esteja 

economicamente disponível, porém, já existe um título para o seu recebimento.  

A renda entretanto, não se confunde com sua disponibilidade. Pode haver 

renda, mas esta não ser disponível para seu titular. O fato gerador do imposto de que 

se cuida não é a renda mas a aquisição da disponibilidade da renda, ou dos proventos 

de qualquer natureza. Assim, não basta, para ser devedor desse imposto, auferir 

renda, ou proventos, é preciso que se tenha adquirido a disponibilidade, seja ela 

jurídica ou econômica. O que é o caso dos autos. 

Neste prisma, torna-se evidente e clara, as tentativas do requerido em utiliza-

se equivocadamente, uso extensivo e abusivo do princípio da legalidade para 

esquivar-se da tributação sobre o ganho de capital. Isso pois, encontra-se insculpido 

na Constituição Federal de 1988, no art 153, inciso III, assim como na Lei 8.981/95, a 

qual foi alterada pela Lei 13.259/16, e dispõe acerca da incidência de imposto sobre 

a renda na hipótese de ganho de capital em decorrência da alienação de bens e 

direitos de qualquer natureza. 

Por conseguinte, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, 

pois, as operações realizadas pelo requerente em virtude da aquisição do bem em 

questão, o bitcoin, ensejou o entabulamento de negócios jurídicos, em específico a 

realização de permuta das criptomoedas, as quais conforme mencionado 

anteriormente, são bens incorpóreo de cunho patrimonial, elencados e 

regulamentados pelo Código Civil.  

Do exposto, a partir da compra de uma unidade de bitcoin em 2016 surgiu 

concomitantemente a disponibilidade jurídica sobre o bem, e com isso o dever de 

tributar. 
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2.5      Do Acréscimo de Capital não Declarado  

 
2.5.1  Utilização de Bitcoins para a aquisição de Litcoins  

 
O Recorrente, como sendo um entusiasta de novas tecnologias e sabendo da 

importâncias das criptomoedas e suas espécies para a economia mundial e regional, 

quando percebeu que a unidade de Bitcoin adquirida no final de 2016 em sua 

titularidade valorizou-se, buscou então a Exchange declarante das informações que 

embasaram a primeira autuação de Jorge, nesse caso, está se atuando o recorrente 

por ter deixado de realizar o pagamento do imposto de renda no momento em que 

ele adquiriu a 150 (cento e cinquenta) Litcoins no início do ano de 2017, em operação 

avaliada em 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 

Pois bem, consta salientar, que a operação realizada no presente momento foi 

a permuta entre 1 (um) Bitcoin e 150 (cento e cinquenta) Litcoins e segundo Arnando 

’izzardo, ‘uaisquer bens e mesmo direitos são suscetíveis de troca ou permuta, na 

mesma dimensão em que acontece com a compra e venda 6. 

Assim, já ultrapassado o conceito de bem conforme explicitado acima, resta a 

discussão sobre a renda obtida com o investimento no montante de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) na compra de 1 (um) Bitcoin via Exchange e logo depois, 

permutado com um terceiro, também via Exchange, por 150 (cento e cinquenta) 

Litcoins. 

No tocante ao ponto, insta salientar que a permuta ocorreu sobre dois bens 

móveis (Bitcoin e Litcoin), diante disso, o §§ 3o e 4º, da Lei no 7.713/88 é taxativo na 

ocorrência de permuta, ainda que não denominados os rendimentos. 

 

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o 

disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.   

    

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que 

importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de 

                                                     
6  RIZZARDO, Arnaldo. Contratos.  Rio de Janeiro: Forense, 2005. p 432. 
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cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, 

permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração 

em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de 

cessão de direitos e contratos afins 

§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou 

direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos 

bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, 

bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer 

forma e a qualquer título. 

Muito embora a legislação possibilitando o tributo do ganho de capital nesta 

ocasião, deve-se realizar algumas ressalvas, uma delas, é que mesmo a operação 

sendo procedida por duas criptomoedas, tem-se a diferença substancial entre as 

duas, não podendo ser consideradas de forma expansiva somente como 

criptomoedas, tendo que analisar cada detalhe se duas particularidades, como por 

exemplo, o modo de criptografia utilizado. O Bitcoin é criptografado pelo algoritmo 

pelo SHA-256, enquanto, por sua vez, o Litcoin é pelo scrypt. Outra característica que 

salta aos olhos ao comparar as duas criptomoedas é a quantidade deles, enquanto 

há o limite de 21 milhões de Biticoins, no Litcoin, há a possibilidade de existir 84 

milhões, chegando a ser quatro vezes a mais que o Bitcoin, portanto, não merece ser 

reconhecida a alegação de que não houve  a alteração dos bens, que, deveriam ter 

sido devidamente declarados e recolhido o imposto. 

Ultrapassada a questão de diferenciação entre as criptomoedas, cabe a 

análise do ganho de capital na realização na operação que, cronologicamente, ocorre 

no momento em que há a permuta entre Bitcoin e Litcoin, visto que, do momento da 

compra de 1 (um Bitcoin) até momentos antes da permuta, independente do valor 

que a criptomoeda não estava ocorrendo o fato gerador do Imposto Sobre a Renda, 

dado que ainda não tinha realizado a dita realidade econômica nova , entretanto, 

quando há a troca de criptomoedas, tem-se a realidade econômica nova já 

mencionada nesta resposta ao recurso. 

Ainda por cima, da análise dos autos, ficou claro ganho do capital de R$ 

62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), muito embora a variação de preço 
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de mercado entre as criptomoedas, ao ser realizada a permuta, o patrimônio do 

recorrente teve um acréscimo de quase dezoito vezes. 

 

2.5.2  Compra do automóvel com pagamento em Litcoins 

   

Assim como na autuação anterior, a valorização dos 150 Litcoins foram 

sumariamente a razão para que o ora Recorrente passasse a pesquisar pelo 

automóvel que almejava e posteriormente só o adquiriu pois a concessionária/loja 

aceitava como contraprestação a entrega da totalidade das criptomoedas em sua 

titularidade, resultando em um ato avaliado no montante de R$ 120.000,00.          

A relação utilizada para adquirir o veículo, que também é considerado um bem 

móvel, assim como a operação do Bitcoin para o Litcoin a permuta de bens, a 

diferença aqui, que o autor buscou uma loja com intenção de adquirir o veículo, como 

se fosse a compra e venda, porém, como já enfrentado, as criptomoedas são 

caracterizadas como bens, portanto, no caso em tela ocorreu uma nova permuta, que 

concretizou o  ganho de capital  no momento do negócio jurídico ante o acréscimo 

patrimonial, de uma valor originário de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) de 

150 Litcoins permutado por um veículo, com valor de transação de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais).   

No entanto, entre o uso das criptomoedas e o contrato de permuta se dá no 

momento da troca entre os bens. Há, assim, uma transferência do domínio sobre a 

coisa permutada, pois as partes, ao mesmo tempo adquirem, uma da outra, o bem 

permutado alienam o que pertencia ao seu domínio. É por sua vez, considerada uma 

forma de alienação, tanto é assim que o Código Civil trata da matéria em seu artigo 

533, no qual estabelece que aplicam-se à troca as disposições referentes à compra 

e venda.  

Na esfera tributária, por sua vez, estão sujeitas à apuração de ganho de capital 

as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou 

cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição. Conforme mencionado, 

a permuta é uma forma de aquisição e alienação recíproca de bens e, portanto, em 

princípio, sujeita à tributação pelo ganho de capital (art. 117 do RIR/99; art. 3º, I, da 

IN SRF nº 84/2001).  
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No caso em tela, a partir da aquisição de 150 Liticons, avaliados em R$ 

120.000,00 surgiu concomitantemente a disponibilidade jurídica sobre o bem, e o 

recorrente ao efetuar o contrato de permuta e adquirir o carro, obteve a 

disponibilidade econômica sobre o bem.  

Logo, as operações envolvendo criptomoedas, que geram acréscimo 

patrimonial, são passíveis de imposto de renda independentemente de terem sido 

resgatadas de maneira direta, ou utilizadas indiretamente para a compra de um 

automóvel. 

A arguição de que a mera inexistência de previsão específica para esse de 

negociação de ativos no Manual das Perguntas e Respostas sobre a Declaração do 

IRPF de 2017 acarretaria na não incidência de tributação, vai plenamente de encontro 

à garantia constitucional da Isonomia, considerada um dos pilares do Estado 

Democrático de Direito, possuindo caráter de direito fundamental, de direito 

garantidor do Estado social. 

Diante dessa perspectiva, evidencia-se que aqui trata-se de um caso de 

confronto de princípios fundamentais da nossa ordem jurídica, a saber, o princípio 

da legalidade e  a garantia, erguida ao nível constitucional, da isonomia tributária. A 

fim de elucidar-se qual a adequado produto do cotejo destas duas. 

 

 2.6  Da omissão na Declaração de Ajuste Anual acerca das operações 

envolvendo criptomoedas  

 

—o que tange a este ponto, retornamos a apostila de Perguntas e ’espostas 

- I’PF , onde fez manifestação a respeito da declaração dos criptoativos, trazendo 

logo no início de seu texto a falta de regulação dos mesmos, porém, deduzindo na 

época, que deveriam ser equiparados aos ativos financeiros. Conforme prevê o texto 

abaixo retirado do próprio material: 
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Nesse sentido, tem-se clara a necessidade da declaração das operações 

realizada pelo recorrente, como já explicitado que os criptoativos são bens, não há 

motivos para o recorrente ter deixado de apresentar a declaração das operações 

realizadas. 

Ademais, como a RFB a época do dos questionamentos considerava os 

criptoativos equiparados a um ativo financeiro, tem-se clara a necessidade de 

declaração nas operações que ultrapassaram 20.000,00 (vinte mil reais), portanto, 

mesmo que o recorrente tenha apresentado em sua declaração anual do imposto de 

renda as operações de aquisição do Bitcoin em 2016, tem-se que todas outras 

operações de permuta de Bitcoin para Litcoin e permuta de Litcoin pelo carro foram 

omitidas, sendo simplesmente declarado o carro, sem a cadeia que levou a ele, uma 

vez que tais operações ultrapassaram o valor isento de declaração. 

 

3 Dos pedidos 

 

Por todo o exposto, o Recorrido comparece, respeitosamente, perante V. 

Exas., a fim de reiterar o pedido formulado nas Contrarrazões ao Recurso 

Extraordinário, para que seja negado provimento ao recurso interposto pelo 

Recorrente, nos termos da fundamentação exposta. 

Nestes termos, pede deferimento. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº __________________  

RECORRENTE: JORGE PEREIRA  

RECORRIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL  

I. DOS FATOS  

 

No ano de 2016, Jorge Pereira adquiriu uma unidade de Bitcoin através de uma 

exchange com residência em território brasileiro por um valor de mercado de R$ 

3.500,00 mantendo o bitcoin em posição de holder até o ano seguinte. Em 2017, 

Jorge constatou que a sua criptomoeda, em função da natural valorização 

decorrente dos processos especulativos no mercado havia aumentado seu valor 

cerca de dezenove vezes atingindo um preço de mercado de R$ 66.000,00.  

Após obter lucrativos resultados com sua posição em Bitcoin, Jorge Pereira 

resolveu valer-se do seu ganho para investir em outra criptomoeda, adquirindo 150 

unidades de Litcoin com a sua unidade de Bitcoin. Após deixar o Litcoin 

rentabilizando durante o ano de 2017 Jorge constatou que suas criptomoedas em 

carteira haviam alcançado um preço de mercado de R$ 120.000,00.  

Visto que Jorge planejava adquirir um automóvel, decidiu que este era 

momento de converter suas criptomoedas em seu novo carro . Sendo assim, foi em 

busca de uma concessionária que aceitasse a transferência em Litcoin, pois 

conforme ante exposto, tinha o 2 equivalente a R$ 120.000,00 aplicados, justamente 

o valor do automóvel que desejava. Tendo encontrado o local que admitisse tal 

forma de pagamento, Jorge Pereira efetuou a troca das suas moedas virtuais pelo 

carro.  

Neste meio tempo, Jorge não declarou no seu formulário de Ganhos de 
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Capital, anexo à Declaração de Ajuste Anual, a trajetória que percorreu desde a troca 

do Bitcoin pelo Litcoin e do Litcoin pelo o carro, visto que ambas essas transações 

foram realizadas no ano de 2017. Logo, como Jorge não declarou as operações de 

troca, evidentemente se eximiu de pagar os devidos Impostos sobre Renda (IR) que 

incidiram sob tais acréscimos ao seu patrimônio. As únicas operação que for 

declarada por Jorge foi a aquisição inicial do Bitcoin por R$ 3.500,00 e do automóvel 

pelo valor de R$ 120.000,00.  

Consequentemente, ao não cumprir com sua obrigação principal, Jorge foi 

autuado pela Receita Federal do Brasil referente ao não pagamento do IR por ganho 

de capital com relação à sua unidade de Bitcoin, bem como por ter deixado de efetuar 

o pagamento de IR que incidiu sobre seu ganho de capital no que tange os seus 150 

Litcoins. Estes foram adquiridos em operação de permuta utilizando sua unidade de 

Bitcoin no valor de R$ 66.000,00 e mais tarde trocados por um automóvel em 

operação fixada no valor de R$ 120.000,00, evidenciando a sobremaneira valorização 

da moeda virtual.  

No mais, a Receita Federal justifica em terceiro ponto a autuação afirmando 

que o contribuinte deixara também de cumprir com sua obrigação acessória, ao 

abster-se de informar acerca de suas operações na Declaração de Ajuste Anual.  

 

II DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A INCIDÊNCIA DO 

IMPOSTO DE RENDA  

 

II.1 O conceito de renda à luz de seus preceitos constitucionais  

 

A tentativa de definir o conceito de renda com base na redação constitucional 

levou à formação de duas correntes interpretativas primordiais. De acordo com a 

primeira visão, a 3 Constituição Federal ( CF ) se limitou ao definir o Imposto sobre 

Renda e Proventos de Qualquer —atureza ( I’ ), em seu art. 153, inciso III, a partir da 

competência tributária da “nião. In verbus: Compete à “nião instituir imposto 

sobre: III - renda e proventos de qualquer natureza. . Com isso, a descrição do 

conceito de renda, assim como o de proventos de qualquer natureza, foi deixada a 

encargo de lei complementar, conforme alude o art. 146, inciso III, alínea a  da CF. 
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Assim, para compreender o conceito sobre o qual incide o IR, seria necessário1 

remeter à definição trazida pelo próprio art. 43 do Código Tributário Nacional 

( CT— ).  

A segunda visão sustenta que o conceito de renda se pauta no limite 

semântico dos princípios constitucionais, tanto os gerais para a disciplina tributária 

(capacidade contributiva, proibição de confisco, mínimo existencial) quanto os 

específicos para o IR (generalidade, universalidade e progressividade).  

O tema (definição constitucional de renda e proventos de qualquer natureza) 

é inesgotável pela doutrina. Frente a isso, Victor Borges Polizelli adverte a 

metodologia até então utilizada para procurar compreender o ideal de renda 

presente no texto constitucional. Para o autor, deve limitar-se a descrever 

características gerais do que seja renda para fins de tributação, estando2 sujeito a 

algumas variações na sua definição, a serem determinadas pelo legislador 

competente no momento histórico pertinente  . Segundo este raciocínio, Polizelli 

defende que na interpretação 3  de conceitos constitucionais deve prevalecer 

argumentos de ordem logística e sistemática  , isto4 é, que procurem evidenciar o 

significado das expressões contidas na CF e que prezam pela unidade e coerência 

do sistema jurídico. Para tanto, na visão deste, a CF engloba tanto princípios gerais 

e específicos quanto os conceitos de renda-produto e renda-acréscimo retratados 

no CTN.  

’icardo –ariz de Oliveira, em seu livro Fundamentos do Imposto de ’enda , 

expõe que pela literalidade dos incisos I e II do art. 43 do CTN verifica-se ambos os 

conceitos de renda-produto e de renda-acréscimo, respectivamente. Consoante o 

inciso primeiro, tudo o que a exploração de um patrimônio pode produzir ou o que o 

seu titular pode produzir através do seu trabalho, está compreendido na definição de 

                                                     
1 Art. 146. Cabe à lei complementar:  
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:  
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;  
2 Neste mesmo sentido corrobora o §1º do art. 43 do CTN: " [...] a incidência do imposto independe da 
denominação da receita ou do rendimento . 
3  POLIZELLI, Vitor Borges. O Princípio da Realização da Renda: Reconhecimento de Receitas e 
Despesas para fins do IRPJ. 7. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2012. P. 132 
4  POLIZELLI, Vitor Borges. O Princípio da Realização da Renda: Reconhecimento de Receitas e 
Despesas para fins do IRPJ. 7. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2012. P. 133 
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renda  . Já no inciso II, há a incidência do imposto5 para além da teoria da renda 

produto. Assim, também integra renda os acréscimos que não sejam produtos 

derivados do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; em última análise, 

não derivados do patrimônio ou do esforço pessoal do seu titular .  

Ambos os conceitos, no entanto, não foram adotados na sua integridade e 

merecem ponderações. Sem limitações, a renda englobaria todas as espécies de 

aumento patrimonial, sem a preocupação da origem do acréscimo. Neste ponto, 

Mariz alude à doutrina histórica, da época do CTN, Rubens Gomes de Souza. Pelas 

palavras deste, a característica fundamental da renda [...] é a de configurar uma 

aquisição de riqueza nova que vem a aumentar o patrimônio que a produziu e que 

pode ser consumida ou reinvestida sem o reduzir  . Ou seja, somente o aumento6 

patrimonial derivado do patrimônio ou da ação pessoal do seu titular  [–A’IZ 2008, 

p. 183] integra a definição de renda.  

Seguindo o raciocínio trazido por Polizelli, de que a CF definiu renda dentro de 

um limite semântico principiológico, entre os princípios gerais que orientam o 

conceito de renda estão os da universalidade, generalidade e progressividade, 

contudo, os aspectos constitucionais gerais de renda também reconhecem os 

princípios da renda líquida, da realização, da apuração periódica e da monetarização 

da renda .7  

Quanto aos princípios gerais, o da universalidade engloba um ideal de renda 

o mais amplo possível para adquirir uma distribuição igualitária da carga tributária. 

Desse modo, todos os cidadãos devem ser tributados pela totalidade da sua renda. 

O princípio da generalidade implica que todos os cidadãos que consumaram o fato 

gerador do IR devem ser tributados. No mais, o IR deve ser progressivo ao ponto de 

tributar conforme a capacidade econômica do contribuinte.  

A preocupação de fixar o limite do conceito de renda recai sobre a concepção 

do que seria, de fato, uma renda tributável. Com isso, conforme explicitado, existem 

                                                     
5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. P. 
183 
6 SOUSA, Rubens Gomes de. Parecer - 3 - Imposto de Renda. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, 
p.59, trecho específico na p.67. 
7  POLIZELLI, Vitor Borges. O Princípio da Realização da Renda: Reconhecimento de Receitas e 
Despesas para fins do IRPJ. 7. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2012. P. 143 . 
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outros quatro elementos que, em conjunto com os demais princípios gerais, 

somados aos ideais de renda-acréscimo e de renda-produto, parecem defluir o 

conceito constitucional de renda. O princípio da monetarização procura simplificar 

o conceito de renda pois, segundo este, a renda passível de tributação é aquela que 

responde facilmente aos critérios mensuráveis. No mais, o princípio da renda líquida 

é essencial pois, segundo este, o imposto incide somente sobre desempenhos 

líquidos apurados dentro de um determinado período, conforme o princípio da 

apuração periódica.  

Finalmente, a lógica e Polizelli seguem como fio condutor o princípio da 

realização. Outros autores também confirmam a elevação deste princípio ao nível 

constitucional, e.g., Humberto Ávila. Para este, a capacidade contributiva guarda-se 

na capacidade econômica. Desse modo, a CF, ao definir o conceito de renda, remete 

à atividades que indicam a expressão econômica do contribuinte, com o objetivo de 

se tributar somente a riqueza efetivamente percebida  . Assim, assegura-se 

segurança na aplicação da norma tributária pois a tributação 8  deve alcançar 

situações concretas, concluídas e definitivas na órbita do Direito . Dito isso, ”ictor 

Polizelli elenca quatro elementos reunidos no princípio da realização da renda:  

 

A lógica de tal divisão foi a de que, em relações jurídicas sinalagmáticas, o cumprimento 

da obrigação (1º elemento) gera direitos que se acrescem ao patrimônio (2º elemento), 

desde que sua troca no mercado seja certa (3º elemento) e que tais direitos sejam 

mensuráveis, líquidos e certos (4º elemento).  (g.n.).9
 

 

Portanto, como componente sobre o qual incide o IR e, para tanto, como 

elemento inserido no fato gerador do aludido imposto, o conceito de renda é de suma 

importância e somente quando presentes os ideais, princípios e componentes 

explicitados acima, é possível a cobrança da obrigação.  

 

 

                                                     
8 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 161. 
9  POLIZELLI, Vitor Borges. O Princípio da Realização da Renda: Reconhecimento de Receitas e 
Despesas para fins do IRPJ. 7. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2012. P. 362. 
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II 2 Da disponibilidade jurídica ou econômica  

 

O art. 43 do CTN elenca como substrato econômico essencial à incidência do 

IR o acréscimo patrimonial. Conforme detalhado no ponto II.1 do presente memorial, 

a existência de um aumento no patrimônio insere-se no conceito de renda trazido 

pelos incisos do aludido art.. No mais, o caput deste anuncia como fato gerador do 

IR a aquisição de disponibilidade. Visto que renda remete ao aumento derivado do 

patrimônio ou ação do titular deste, indaga-se, primordialmente, com a acepção 

civilista do conceito de disponibilidade. Para o art. 1.228/CC a disponibilidade 

implica no poder de alienar o bem a qualquer título. In verbus: O proprietário tem a 

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem 

quer que injustamente a possua ou detenha. . Ainda, visto que o ideal jurídico de 

disponibilidade está atrelado ao de patrimônio, importante elucidar o tratamento que 

o mesmo Código confere a esta figura de Direito: patrimônio constitui o complexo de 

relações jurídicas dotadas de valor econômico (art. 91/CC).  

Dito isso, nas palavras de ’icardo –ariz de Oliveira: Sempre há uma 

disponibilidade (um modo de dispor patrimônio) a partir do momento em que o 

direito à renda seja adquirido . 10  No entanto, ainda que possível tangenciar o 

conceito civil de disponibilidade, a definição desta trazida pelo CTN é a qual o art. 

denominou como jurídica e econômica.  

Em face destas duas concepções, importante ater-se que existem diferentes 

graus de disponibilidade. A diferença reside na situação que enseja a referida 

aquisição. Em seu livro, Fundamento do Imposto de Renda, Ricardo Mariz de Oliveira 

compreende que esta [a aquisição] dá-se economicamente em decorrência de uma 

situação de fato, enquanto que a disponibilidade jurídica ocorre em virtude de fatos 

de Direito: A disponibilidade econômica, no sentido do art. 43 do CTN, ou seja, no 

sentido de aquisição de aumento patrimonial, requer uma situação definitiva de 

incorporação ao patrimônio.  (g.n.). Esta concepção é adequada pois há hipóteses11 

em que é possível haver disponibilidade jurídica sem que haja a econômica, como 

                                                     
10 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. P. 
300. 
11 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. P. 
303. 
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quando ocorre uma compra e venda com pagamento a prazo. Neste caso, com a 

efetivação do negócio jurídico, o sujeito adquire o direito representativo do dinheiro, 

logo, a disponibilidade jurídica. No entanto, ainda não ocorreu a situação definitiva 

que levou à disponibilização econômica do aumento decorrente da alienação do 

patrimônio: a efetiva entrada daquilo que o Direito representa.  

Portanto, ainda que a disponibilidade econômica de um aumento patrimonial 

desencadeia a jurídica, as situações que as materializam são independentes. 

Enquanto a primeira pauta-se nas circunstâncias fáticas, a segunda baseia-se nas 

de Direito.  

 

II3 O fato gerador do imposto de renda  

 

Somando os conteúdos já trazidos pelos pontos anteriores, é possível realizar 

duas constatações breves sobre o fato gerador do IR: O fato gerador é sempre a 

existência de um (i) acréscimo patrimonial que deve ser produzido por uma (ii) causa 

eficiente, seja decorrente do patrimônio ou do seu titular.  

O fato gerador do IR como sempre sendo um acréscimo patrimonial decorre 

da leitura do inciso II do art. 43 do CT—. Indireta e implicitamente, [o art. 43], afirma 

que as rendas, definidas no inciso I, também são fatores de acréscimo patrimonial, 

pois, ao dizer que os proventos são os acréscimos patrimoniais não compreendidos 

no inciso anterior , também reconhece tal efeito e tal característica nas rendas.  . 

Neste ponto, importante remeter ao12 conceito de renda.  

Foi abordado no primeiro ponto deste memorial que os dois incisos que 

acompanham o art. 43 do CTN expõem dois ideais de renda, o da renda-produto e o 

da renda-acréscimo, sem, no entanto, compreenderem estas concepção em sua 

integridade. Visto que a redação do inciso II permite compreender renda também 

como um acréscimo patrimonial, o fato gerador do IR é a ocorrência deste 

combinado com os limites impostos pelo conceito de renda como produto e pelos 

princípios constitucionais já apresentados. Corroborando com esta ideia, segue 

entendimento de Gilberto de Ulhôa Canto, Ian de Porto Alegre Muniz e Antonio Carlos 

                                                     
12 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. P. 
285 
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Garcia de Souza:  

 

O inciso II torna extensiva a idéia de acréscimo de patrimônio à renda, definida no inciso 

I, quando diz proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior , o que indica, de maneira clara, que 

a espécie contemplada no inciso I também se caracteriza como sendo acréscimo 

patrimonial. (g.n.).13
  

 

Isso significa que o fato gerador compreende o aumento de patrimônio 

(inciso II) decorrente do capital ou do trabalho do titular, conforme inciso I.  

 

II4 Do cálculo do ganho de capital  

 

É de extrema importância definir o cálculo do ganho de capital; sobre tal 

assunto, há diversos dispositivos legais; entretanto, o mais elucidativos é a definição 

trazida no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 7713/1988. Tal dispositivo aduz o 

entendimento de que a receita bruta, onde está inserido o ganho de capital, será o 

resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, sejam estes decorrentes de 

alienação de bens ou direitos de qualquer natureza. E que, para mais, considerar-se-

á como ganho de capital, propriamente dito, a diferença positiva entre o valor de 

transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição com as devidas 

correções monetárias .14 
 

II 5 Dos elementos necessários e suficientes do Imposto de Renda  

 

A segunda seção do presente memorial abordou individualmente os 

elementos necessários para a incidência do IR como método probatório da 

existência dos efeitos do fato gerador. Para a aplicação da norma tributária, à luz do 

art. 116 do CTN, considera-se ocorrido o fato gerador quando definitivamente 

                                                     
13 CANTO, Gilberto de Ulhôa; MUNIZ, Ian de Porto Alegre; SOUZA, Antonio Carlos Garcia de. Imposto 
sobre a Renda e Proventos de Qualquer natureza. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). O fato 
Gerador do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. São Paulo: Centro de Estudos 
de Extensão Universitária/Resenha Tributária, 1986. P. 9.  
14 Art. 3º, § 2º, Lei nº 7713/1988.  
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constituídas as situações jurídicas (inciso II) e de fato (inciso I) definidas em lei 

como necessárias à sua ocorrência. Para tanto, caso presentes as circunstâncias 

compreendidas como necessárias para constituição do fato gerador, há elementos 

suficientes para a incidência do imposto. Frente a isso, compreende-se tais 

elementos como: (i) a existência de um acréscimo patrimonial; (ii) a aquisição da 

disponibilidade jurídica e econômica deste ganho; e, (iii) a efetiva realização desta 

disponibilidade.  

Portanto, pelos fatos do presente caso, seguem as circunstâncias entendidas 

como suficientes para a ocorrência do fato gerador do IR, de acordo com os 

elementos do próprio art. 43/CTN e preceitos constitucionais de renda. (i) As 

transações realizadas por Jorge Pereira devem ser passíveis de apuração de ganho 

de capital. Para tanto, o aumento patrimonial adquirido pela operação de permuta 

deve decorrer de uma alienação de um patrimônio de Jorge Pereira ou de uma ação 

deste. Ocorrido o acréscimo patrimonial, demanda-se que este seja disponível no 

âmbito jurídico e econômico (ii). Dessa forma, a diferença positiva do patrimônio de 

Jorge, após a alienação, deve haver um correspondente de fato (situação definitiva 

de incorporação do patrimônio) [Cf. p. 8/MEMORIAL] e um de Direito.  

Finalmente, o patrimônio adquirido a título de ganho de capital deve ser 

mensurável, líquido e certo, ao ponto do acréscimo ser uma renda realizada no 

patrimônio de Jorge Pereira.  

 

III DA PERMUTA  

 

Para vencer a primeira circunstância aduzida, demanda-se compreender a 

figura jurídica da operação de permuta e esclarecer a capacidade desta modalidade 

de alienação de promover um acréscimo patrimonial para Jorge Pereira. Ainda, será 

abordado o entendimento do Conselho Administrativo de ’ecursos Fiscais ( CA’F ) 

sobre a matéria.  

 

III.1 Conceito jurídico de permuta  

 

No âmbito do Direito Civil, a permuta é negócio jurídico que implica a troca de 
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um bem por outro, que não dinheiro (rem pro re). Ou seja, na permuta há a obrigação 

de de dar uma coisa em contraprestação à entrega de outra, que não pecúnia.  

A permuta, portanto, consiste em figura contratual bilateral, sinalagmática e 

onerosa, visto que, em tal modalidade de negócio jurídico, cada parte assume tanto 

o papel de devedor (e o consequente dever de entregar o bem jurídico tutelado), 

quanto o de credor (detentor do direito de receber o bem). É dizer que há a 

constituição de obrigações recíprocas e simultâneas, ainda que haja disparidade 

entre os valores dos bens permutados.15 

Daí por que, na permuta, é possível reconhecer que, ambas as partes ocupam 

tanto o pólo ativo, quanto o pólo passivo da relação obrigacional. Não à toa que há 

linha doutrinária que, ao explorar o conceito de permuta, considera que seu efeito 

prático é idêntico ao de duas compras e vendas simultâneas, visto que, em ambos 

os cenários, os dois sujeitos da relação têm deveres e obrigações tanto do vendedor 

quanto do comprador.  

Tanto é assim que o referido entendimento foi encampado pelo antigo Código 

Comercial, em seu art. 221, o qual expressamente reconheceu que no contrato de 

troca ou escambo mercantil opera ao mesmo tempo duas verdadeiras vendas, 

servindo as coisas trocadas de preço e compensação recíproca .,  

De forma indireta, é possível ainda notar a influência do referido dispositivo 

no Código Civil, visto que este dispõe, em seu art. 533, que à troca serão aplicadas 

as mesmas disposições referentes à compra e venda.  

É evidente, portanto, que ambas as modalidades contratuais possuem efeitos 

práticos bastante semelhantes, tendo como principal critério de discrímen 

justamente a ausência do elemento pecúnia  no caso da permuta.  

No mesmo sentido, também reconheceu Sílvio de Salvo Venosa, acerca do 

assunto, ao afirmar que a diferença mais notável entre [a permuta] com a compra e 

venda reside no aspecto de que nesta há plena distinção entre a coisa e o preço; 

existem a coisa vendida e o preço, enquanto na permuta há dois objetos que servem 

reciprocamente de preço .16 

 

                                                     
15 PELUSO, Cezar. Código Civil Comentado. São Paulo: Editora Manuele, 2014, 8ª ed. p. 550.  
16 Cf. VENOSA, Sílvio de Salvo, op. cit., p. 98-99. 
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Ainda, o Código Civil não veda a ocorrência de permuta entre bens de natureza 

ou valores que não sejam semelhante. Quanto a natureza do bem, visto que a 

finalidade do contrato de permuta é a entrega de uma coisa por outra coisa (rem pro 

re), a natureza jurídica do bem em nada interfere na celebração da obrigação. Quanto 

a diferença de valor, o Código Civil permite tal permuta pois somente anula as trocas 

de valores distintos para os casos que envolverem ascendentes e descendentes e 

quando o negócio for celebrado sem a anuência de todos os demais descendentes 

[Art. 533, inciso II/CC].  

Para fins tributários, no mais, o parecer normativo COSIT nº 9 de 04 de 

setembro de 2014, em seu ponto 07. estabelece que  

 

se a permuta se equipara à compra e venda e se a receita bruta compreende o produto 

da venda nas operações de conta própria, claro está que o valor do imóvel que a pessoa 

jurídica que explora atividades imobiliárias recebe em permuta compõe sua receita bruta 

e, por conseguinte, a apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS. . 

(g.n.).  

 

Neste ponto, o entendimento da resolução da COSIT, ainda que discipline 

sobre os efeitos da permuta para as pessoas jurídicas, pode ser equiparado para as 

pessoas físicas pois o tratamento dos princípios, definições ou conteúdos do direito 

privado prevalecem sobre a lei tributária. Vide arts. 109 e 110 do CTN.  

Logo, a permuta, juridicamente, corresponde a um negócio jurídico 

desprovido de preço, que, no entanto, recebe tratamento civil e tributário equiparado 

ao de compra e venda; cujo valor é passível de apuração da base de cálculo do IR.  

 

III 2 Possibilidade da apuração de ganho de capital na operação de permuta  

 

Conforme exposto no tópico anterior, sob o ponto de vista do direito privado, 

a permuta aproxima-se do instituto da compra e venda, de modo a, inclusive, utilizar-

se das disposições de direito civil, naquilo que couber aplicáveis a esse ultimo. 

Dessa forma, é evidente que a permuta tem a capacidade de gerar a 

percepção de ganho de capital passível de tributação, assim como ocorreria no 
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caso da compra e venda.  

Não à toa que tal entendimento é defendido pela própria legislação tributária, 

a qual, no art. 3º, parágrafo 3º, da Lei n. 7713, expressamente reconhece a permuta, 

ao lado da compra e venda, como hipótese de alienação passível de percepção de 

ganho de capital.  

 

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem 

alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de 

direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, PERMUTA, 

adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa 

própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de 

direitos e contratos afins.  

 

Veja que o referido dispositivo não apenas reconhece a permuta como 

hipótese de alienação, visto implicar a transferência de titularidade dos bens 

tributados, como também como hipótese passível de percepção de ganho de capital.  

Ou seja, o próprio legislador reconheceu que o instituto da permuta tem 

aptidão para cumprir os elementos necessários e suficientes para a ocorrência do 

fato gerador do imposto de renda, quais sejam, (i) o acréscimo patrimonial, 

materializado no ganho de capital passível de percepção quando da transmissão do 

bem permutado por valor superior ao seu custo de aquisição e; (ii) sua 

disponibilidade econômica ou jurídica, nos termos do art. 43 do CTN.  

 

III 3 Entendimento do CARF sobre permuta e ganho de capital  

 

As recentes decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 

corroboram com o entendimento de que há ganho de capital nas operações de 

permuta. A câmara tem sido favorável a interpretação de que a permuta de ativos 

não configura uma mera substituição de um pelo outro, mas de fato uma alienação 

na qual se concretiza a transmissão onerosa de ativos e, portanto, deve gerar ganho 

ou perda de capital para o alienante.  

O entendimento do tribunal no processo 16327.720832/201326, explicita, in 

verbis, havendo diferença positiva entre o valor da transmissão e o respectivo custo 
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de aquisição, esta deve ser tributada como ganho de capital [...] . Ainda que se 

reconheça que o julgado se trata de um caso de incorporação de ações, é possível 

traçar um paralelo com a permuta de criptomoeda, visto que, em ambas as 

situações, caso haja a diferença positiva entre os preços dos ativos permutados, 

aufere-se ganho de capital sujeito a tributação, conforme estipula o art. 3º, § 2º, Lei 

nº 7713/1988.  

Em outra jurisprudência do CARF, nº 680.019097/200751, que se conduziu na 

mesma linha decisória da supracitada, o contribuinte havia alienado 999.372 ações 

avaliadas pelo valor total de R$ 3.346.359 (correspondente ao custo de aquisição de 

suas ações), as quais recebeu em operação de permuta pelas suas ações quotas 

avaliadas no valor de R$ 15.976.409,00. Assim sendo, atesta-se que o contribuinte 

realizou um aumento de capital na alienação das ações, ganho tal que pode ser 

identificado com a diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição e, 

então, uma diferença positiva da qual ocorre o fato gerador do IR.  

 

IV DO CASO  

 

Esclarecidos todos os conceitos necessários para o fato gerador do IR e 

levantados entendimentos jurisprudenciais e doutrinários sobre a matéria, cabe, 

neste ponto, aplicá-los ao presente caso.  

Primeiramente, Jorge Pereira faltou com a obrigação principal de pagar o IR 

sobre a troca de sua unidade de Bitcoin por 150 de Litcoin pois desta operação 

resultou um acréscimo patrimonial disponível. Logo, ocorreram ambos os requisitos 

do fato gerador do IR, sejam eles (i) aumento de capital e (ii) disponibilidade jurídica 

e econômica.  

Quando Jorge Pereira agiu em permuta, houve a alienação de seu patrimônio 

[art. 3º, §3º 7.713/88], logo, o ganho que auferiu originou-se da diferença positiva 

entre o valor de aquisição do bem recebido, observe. O valor de alienação da unidade 

de Bitcoin no momento da permuta pelos 150 Litcoins era de R$ 66.000,00 enquanto 

o valor unitário do Litcoin era de R$ 440,00, ou seja a diferença entre estes valores 

corresponde R$ 65.560,00 que constituiu o ganho de 14 capital auferido pelo 

contribuinte, haja vista que, não se tratou da mera substituição de um pelo outro, 
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como se estes possuíssem igual valor. Neste caso, a troca de uma criptomoeda 

valorizada por outra de preço inferior atesta a majoração de moeda virtual referente 

a outra, o que indica a aumento de capital para o contribuinte. Este ganho comprova-

se a partir da constatação de que; ao negociar a troca, Jorge Pereira terminou por 

completar uma lucrativa transação, visto que trocou suas posições em Bitcoin por 

Litcoin com um saldo amplamente positivo. Esta diferença remanescente da troca 

entre sua unidade de Bitcoin e as 150 unidades de Litcoin correspondem ao ganho 

de capital auferido através da permuta que deve ser, então, tributado.  

Comprovada a existência do aumento de capital, exige-se que este esteja 

disponível. Para tanto, conforme ensinamentos de MARIZ [Cf. p 8/MEMORIAL], é 

preciso ater-se às situações de efetiva disponibilização fática do acréscimo e de 

legítimo fulcro jurídico para se conferir disponibilidade econômica e jurídica, 

respectivamente. Quanto à segunda, houve aquisição de disponibilidade jurídica no 

momento em que a permuta foi realizada pois a lei equipara esta modalidade de 

negócio jurídico com o de alienação de patrimônio. Ocorrida a alienação, então, 

Jorge dispôs de bens que compõem juridicamente seu patrimônio. No mais, a 

permuta entre ambos os cripto ativos conferiu disponibilidade econômica pois as 

150 unidades de Litcoin adquiridas fática e efetivamente incorporaram o patrimônio 

de Jorge Pereira; não obstante estas foram utilizadas posteriormente para uma 

segunda permuta. Ou seja, visto que Jorge Pereira pôde dispor do direito 

representativo em direito que as 150 unidades de Litcoin lhe conferiram, para tanto, 

Jorge utilizou-se de seu patrimônio cujo valor econômico foi adquirido juntamente 

com a celebração da permuta.  

Presentes ambos os requisitos legalmente necessários para a ocorrência do 

fato gerador do IR (acréscimo patrimonial e aquisição de disponibilidade jurídica e 

econômica), deve o ganho auferido por Jorge Pereira ser tributado. No mais, o 

acréscimo decorrente da permuta de Bitcoin por Litcoin deve ser tributado pois 

corresponde a uma renda realizada, logo, tributável. Retomando o conceito de renda 

realizada decorrente de relações sinalagmáticas por Victor Borges Polizelli, para 

uma renda ser tributável é preciso que o ganho auferido seja (i) mensurável e (ii) 

líquido e (iii) certo [Cf. p.7/MEMORIAL].  

Os três requisitos aduzidos encontram-se consumados pois o ganho 
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decorrente da alienação é mensurável vez que o valor é passível de apuração, cujas 

condições encontram-se, inclusives, taxadas em lei [Artigo 3º, § 2º, Lei nº 

7713/1988]. Ainda, o ganho adquirido é líquido pois as 150 unidades de Litcoin 

possuem elevada capacidade de liquidez. O Código Civil compreende patrimônio 

como uma universalidade de relações jurídicas dotadas de valor econômico [art. 

91/CC]. Com isso, para fins jurídicos, não importa que o bem recebido consista em 

uma representação do valor que lhe seria conferido em dinheiro; logo, para conferir 

renda tributável basta sua capacidade de transformação em moeda nacional. No 

caso das Litcoins, visto que estas foram negociadas com o intermediário de uma 

exchange, para adquirir o valor destas em dinheiro, basta haver a retirada se seu 

valor da plataforma. Finalmente, o ganho é certo pois sua existência é 

inequivocamente comprovada.  

Portanto, comprovada a existência do acréscimo patrimonial e a aquisição da 

disponibilidade jurídica e econômica dentro dos limites compreendidos como renda 

tributável, deve Jorges Pereira honrar com sua obrigação frente ao Fisco Federal e 

realizar o pagamento do IR correspondente ao valor que auferiu ao título de ganho 

de capital com a troca de uma unidade de Bitcoin por 150 demais unidades de 

Litcoin.  

Por fim, resta a obrigação de pagamento do mesmo imposto em face da 

posterior permuta realizada das 150 unidades de Litcoin por um automóvel. As 

circunstâncias, neste caso, para a ocorrência do fato gerador em nada se diferem da 

permuta realizada entre os bens de natureza semelhantes, Bitcoin e Litcoin. 

Conforme já trazido, o fato de envolverem bens distintos em nada obsta a celebração 

da permuta, assim, o tratamento jurídico que recebem equipara-se ao dos bens 

similares. Com isso, basta que do negócio jurídico de permuta decorra um acréscimo 

patrimonial, que este ganho esteja disponível e que a renda seja tributável.  

Observa-se um acréscimo de patrimônio pois da permuta decorreu um saldo 

positivo entre o valor de aquisição do automóvel pelas 150 unidades do Litcoin. No 

mais, este aumento é juridicamente disponível, pois, da mesma forma em que houve 

o adimplemento no negócio na troca entre ambos os cripto ativos, também houve 

com a troca de Litcoins pelo automóvel. No que tange à disponibilidade econômica, 

a análise da situação fática de efetiva incorporação do bem no patrimônio de Jorge 
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Pereira é mais clara em comparação com a primeira permuta. Jorge Pereira declarou 

a aquisição do automóvel , logo, resta comprovada a inclusão deste bem ao seu17 

patrimônio. No mais, em face do valor declarado por Jorge, é possível mensurar o 

valor do ganho e comprovar a operação como líquida e certa.  

Novamente, comprovada a presença dos elementos do fato gerador do IR e a 

correspondência das presentes situação ao limite tributável, deve Jorge Pereira 

efetuar o pagamento do valor devido.  

 

V ARGUMENTOS SECUNDÁRIOS  

 

V.1 Do silêncio eloquente  

 

Ainda, a parte contribuinte poderia recorrer a dispositivos de normas 

infralegais em uma tentativa vã de negar a incidência do Imposto de Renda no caso 

em tela. Isso em razão de alguns dispositivos de Instruções Normativas e do Decreto 

nº 9.580/2018 ( ’I’ ), conduzirem o jurista à falsa dedução de que o ganho de 

capital somente seria auferido nas operações de permuta caso houvesse torna. 

Todavia, como será visto em seguida, tais dispositivos são bastante claros ao se 

referirem APENAS a operações de permuta de bens imóveis. Observemos, 

primeiramente, um artigo do Decreto nº 9.580/2018:  

 

Art. 132. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas ( Lei nº 7.713, de 1988, 

art. 22, caput, inciso III ): II - a permuta EXCLUSIVAMENTE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS, 

objeto de escritura pública, sem recebimento de parcela complementar em dinheiro, 

denominada torna, exceto na hipótese de imóvel rural com benfeitorias. § 2º Na hipótese 

de permuta com recebimento de torna, deverá ser apurado o ganho de capital apenas em 

relação à torna.  

                                                     
17 Esclarecimento 45/CASO:  
- Jorge elaborou o programa de ganho de capital no ano de 2016?  
- Sim.  
- Jorge Pereira declarou em sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2017 (referente ao 
ano de 2016) a sua unidade de Bitcoin, pelo valor de R$ 3.500,00.  
- Jorge Pereira declarou o carro em sua Declaração de Ajuste Anual do ano- calendário 2018 
(referente ao ano de 2017) pelo valor de R$ 120.000,00.   
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Reforça a conexão do ganho de capital com a existência de torna o artigo 12 

da IN SRF nº 84/2001, focando, novamente, em bens IMÓVEIS:  

 

Art. 12. Considera-se custo de aquisição DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR PERMUTA com 

outro imóvel, o valor do imóvel dado em permuta: II - diminuído do valor correspondente 

à diferença entre a torna recebida e o ganho de capital relativo a essa torna, apurado na 

forma do art. 23.  

 

O mesmo reflete-se na IN SRF nº 107/1988:  

 

2.1 Na permuta entre pessoas jurídicas, tendo por objeto UNIDADES IMOBILIÁRIAS 

prontas, serão observadas as normas constantes das divisões do presente subitem. 

2.1.1 No caso de permuta sem pagamento de torna, as permutantes não terão resultado 

a apurar, uma vez que cada pessoa jurídica atribuirá ao bem que receber o mesmo valor 

contábil do bem baixado em sua escrituração.  

 

Logo, à partir destes dispositivos seria possível criar um vínculo entre o 

auferimento de ganho de capital e a existência de torna. Contudo, o legislador não 

poderia ter sido mais significativo em seu texto, ao referir-se APENAS à bens 

imóveis, criando tal nexo causal exclusivamente no caso de permuta de imóveis.  

Em realidade, percebe-se que o legislador não queria referir-se, em momento 

algum, a necessidade de torna (valor em dinheiro) para o auferimento de ganho de 

capital nas operações de permuta de bens móveis, muito pelo contrário; seu silêncio 

foi proposital e a ideia era que fosse deduzido automaticamente que tais dispositivos 

NÃO se aplicam às operações realizadas com bens que não os imóveis.  

Tal silêncio proposital ou auto intuitivo, é conhecido na doutrina por silêncio 

eloquente. O conceito é uma herança do direito romano e pode ser reconhecido na 

máxima “bi Lex voluit dixit noluit tacuit; isto é, ‘uando a lei quis, determinou; sobre 

o que não quis, guardou silêncio. . “ma definição elucidativa de silêncio eloquente 

foi feita por Paulo Gustavo Gonet Branco:  

 

A omissão da regulação, nesse âmbito, terá sido o resultado do objetivo consciente de 

excluir o tema da disciplina estatuída. Fala-se, em situações tais, que houve um silêncio 

eloquente  do constituinte, que obsta a extensão da norma existente para a situação não 
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regulada explicitamente (...) .18 

 

Destarte, conclui-se que o nexo causal entre existência de torna na permuta 

e ganho de capital aplica-se somente aos bens imóveis, sendo o silêncio do 

legislador em relação aos bens móveis eloquente e que, portanto, houve uma 

regulação implícita sobre o não atrelamento entre ganho de capital e existência de 

torna para permutas realizadas entre bens móveis.  

Dado que as criptomoedas são direitos pessoais de caráter patrimonial  , 

definição legal19 de bens móveis à luz do artigo 83 do Código Civil, não existe relação 

de necessidade entre o auferimento de ganho de capital em operações de permuta 

realizadas com as mesmas e a existência de torna. Isto é, o ganho de capital em 

permutas realizadas com criptomoedas são auferidas independente da existência 

de torna. O mesmo aplica-se a permuta de criptomoedas pelo carro, outro bem 

móvel, segundo a definição do artigo 82 do Código Civil.  

 

V.2 Tributação como resultado do benefício do contribuinte  

 

Ainda sobre a análise da legislação existente, poderia surgir, pela parte 

contribuinte, o argumento de que as criptomoedas não deveriam ser tributados 

porque não existe legislação específica sobre sua classificação jurídica e tão pouco 

sobre sua tributação.  

Tal argumento, contudo, é facilmente desmontado, posto que, na Lei nº 

7713/1988, há uma previsão expressa de que a tributação da renda depende total e 

simplesmente da ocorrência de uma situação onde o contribuinte seja beneficiado 

de qualquer forma e a qualquer título, in verbis:  

  

Art. 3º § 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, 

da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens 

produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para 

a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer 

                                                     
18 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 2017. 12ª ed., 
versão digital, p. 91/92. 
19 CC, artigo 83, III.  
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título.  

 

Isto é, nada importa se os bens permutados por Jorge, que geraram ganho de 

capital, eram criptomoedas. O que realmente importa é o benefício que Jorge obteve 

por meio da operação; benefício este ilustrado por meio do ganho de capital, que, 

como explicado anteriormente, comprovadamente ocorreu.  

O entendimento ainda é reforçado pelo CTN:  

 

Art. 43, II, § 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.  

Art. 118 . A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: II - dos efeitos 

dos fatos efetivamente ocorridos.  

 

Apesar dos dispositivos não serem tão claros quanto o da Lei nº 7.713/1988, 

são importantes para reforçar a ideia de que, para o legislador, pouco importa a 

natureza ou meio para ocorrência do fato gerador; para fins de tributação importa 

apenas que o mesmo ocorra. Expressam, assim, a cláusula tributária pecunia non 

olet ( o dinheiro não tem cheiro ), que determina que o que realmente importa é a 

tributação.  

Isto, também justifica a cobrança de Imposto de Renda sobre atividades 

ilícitas porque, para o Direito Tributário, como já dito, pouco importa a natureza do 

objeto. Acerca do assunto, Aliomar Baleeiro atesta: Pouco importa, para a 

sobrevivência da tributação sobre determinado ato jurídico, a circunstância de ser 

ilegal, imoral, ou contrário aos bons costumes, ou mesmo criminoso o seu objeto 

(...). O que importa, não é o aspecto moral, mas a capacidade econômica  dos que 

com elas se locupletam  . Sobre o assunto, a jurisprudência também reconhece 

este20 entendimento:  

 

- RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. CONDENAÇÃO. SONEGAÇÃO FISCAL DE 

RENDA PROVENIENTE DE ATUAÇÃO ILÍCITA. TRIBUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DO "BIS 

IN IDEM". BENS JURÍDICOS TUTELADOS NOS TIPOS PENAIS DISTINTOS. PUNIBILIDADE. 

                                                     
20 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1990. 10ª ed., p. 461-462. 
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São tributáveis, "ex vi" do art. 118, do Código Tributário Nacional, as operações ou 

atividades ilícitas ou imorais, posto a definição legal do fato gerador é interpretada com 

abstração da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, 

responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.  

- Não constitui "bis in idem" a instauração de ação penal para ambos os crimes, posto 

caracterizados peculato e sonegação fiscal, reduzindo-se, porém, a pena para o segundo 

crime à vista das circunstâncias judiciais.  

- Recurso conhecido e provido.  

(STJ, 5.ª T., REsp 182563/RN, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 23.11.1998, p. 

198)  

 

Ora, se os tribunais determinam que haja cobrança de Imposto de Renda até 

mesmo sobre ganho de capital decorrente de atividades criminosas, não faria 

sentido algum que o imposto também não incidisse sobre operações realizadas com 

criptomoedas.  

 

VI DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL  

 

Como abordado acima, ambas as transações efetuadas por Jorge Pereira 

implicaram alienação: (i) a primeira, quando da permuta de Bitcoins por Litcoin; (ii) a 

segunda, quando da permuta dos Litcoins pelo carro, as quais auferiram ganho de 

capital.  

A despeito disso, tais ganhos não foram declaradas por Jorge em sua 

Declaração de Ajuste Anual ( DAA ), em total afronta ao disposto na legislação à 

época vigente.  

Com efeito, a Instrução Normativa RFB n. 1794/2018, em seu caput art. 2º, 

dispõe sobre a obrigação de apresentar a DAA referente ao exercício de 2018, sobre 

os rendimentos adquiridos no ano-calendário de 2017. Mais precisamente no inciso 

III, é reconhecido que a percepção de ganho de capital na alienação de bens, em 

qualquer mês, implica a necessidade de apresentação da DAA. In verbus:  

 

RFB n. 1794/2018, Art. 2º, I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na 

declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e 

cinquenta e nove reais e setenta centavos);  
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II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na 

fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);  

III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito 

à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de 

futuros e assemelhadas; (g.n.)  

 

Visto que da permuta de Bitcoin por Litcoin ocorreu ganho de capital, 

conforme comprovado, resta claro portanto, à luz do inciso III, que o contribuinte 

deveria ter apresentado a operação na referida DAA.  

No mesmo sentido, o esclarecimento 544 das Perguntas e Respostas do IR 

( PE’G“—TAS E ’ESPOSTAS ) de 2019 estipula que devem ser declaradas 

"alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão 

de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, 

adjudicação, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de 

compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos 

afins;". Visto que as permutas realizadas por Jorge Pereira configuram uma hipótese 

de alienação pelo art. 3º, §3º da Lei. 7.713/88, ambas as operações  

deveriam ter sido declaradas com fulcro no inciso III da RFB n. 1794/2018, 

conforme esclarecimento aduzido.  

No mais, o esclarecimento 447 das PERGUNTAS E RESPOSTAS expõe que as 

moedas virtuais devem ser declaradas na Ficha de Bens e Direito como "outros bens" 

além de declarar o ganho de capital durante o percurso de alienação dos artigos 

virtuais. Deste modo, as moedas virtuais de Jorge Pereira, por serem bens 

tributáveis, devem ser declarados no formulário de Declaração de Ajuste Anual como 

diz a redação do inciso III.  

Ademais, o esclarecimento 607, também das PERGUNTAS E RESPOSTAS, 

estabelece que devem ser declarados bens de moedas com valores alienados 

superiores a R$ 35.000,00. Isso acontece tanto na alienação do Bitcoin para Litcoin 

que teve um ganho de capital de R$62.500,00 e depois na alienação do Litcoin para 

o carro que teve um ganho de capital de R$54.000,00. Portanto, ambas as operações 

tiveram um ganho de capital superior ao mínimo estabelecido pela receita com 

alicerce nas seguinte normas da sistemática jurídica brasileira: Lei nº 5.172, de 25 
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de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN, art. 118; Lei nº 8.981, de 20 

de janeiro de 1995, art. 21; Instrução Normativa SRF nº 84, de 11 de outubro de 2001; 

Instrução Normativa SRF nº 599, de 28 de dezembro de 2005; e Ato Declaratório 

Interpretativo RFB nº 3, de 27 de abril de 2016. Além do mais, a soma dos ganhos 

são superiores ao piso estabelecido pelo inciso I da RFB n. 1794/2018 (R$ 

28.559,70), logo, o ganho de capital nas operações discutidas estão sujeitas ao 

enquadramento deste e deve ser tributado e declarado.  

 

VII DAS CONCLUSÕES  

 

Pelo exposto, pode-se afirmar, objetivamente, o seguinte:  

1º) Ambas as operações realizadas por Jorge cuumpriram os elementos 

necessários e suficientes para a incidência do Imposto de Renda.  

2º) As operações realizadas por Jorge foram permutas e, portanto, são 

passíveis de apuração de ganho de capital, segundo a Lei nº 7.713/1988, art. 3º, § 

3º.  

3º) Ainda, à permuta são aplicados os mesmos institutos que aqueles 

referentes à compra e venda. Por isso, assim como na compra e venda, a renda 

gerada na permuta é tributável, quando tiver um saldo final positivo entre o preço de 

transmissão e o custo de aquisição.  

4º) Ademais, a lei é bastante clara ao relacionar, na permuta, o auferimento de 

ganho de capital a existência de torna somente para BENS IMÓVEIS. Entretanto, 

tanto as criptomoedas, quando o carro, presentes nas trocas realizadas por Jorge, 

são bens móveis e, portanto, não existe tal relação.  

5º) Ainda, o mais importante para a ocorra tributação é o benefício do 

contribuinte, independente da forma ou meio para tal fim. Logo, pouco importa o fato 

de não existir legislação específica para a tributação de criptomoedas, a única coisa 

que importa é que, no caso em tela, o contribuinte obteve benefícios por meio das 

operações de permuta realizadas.  

6º) Jorge Pereira faltou com suas obrigações acessórias ao deixar de 

declarar seus rendimentos na Declaração de Ajuste Anual conforme 

expressamente prevê a RFB n. 1794/2018.  
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VIII DOS PEDIDOS  

 

Frente ao exposto no presente memorial, o Recorrido comparece, 

respeitosamente, perante V. Exas., a fim de reiterar o pedido formulado nas 

Contrarrazões ao Recurso Extraordinário, para que seja negado provimento ao 

recurso pelo Recorrente interposto, nos termos da fundamentação exposta.  

Nestes termos,  

Pede e espera o indeferimento.  
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DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  

 

1 DESCRIÇÃO DOS FATOS  

 

1. Jorge Pereira ( Contribuinte  ou ’ecorrente ), ora ’ecorrente no presente  

’ecurso Extraordinário ( ’E ) interposto em face da decisão proferida em instância  

ordinária, efetuou transações com criptoativos que lhes resultaram num ganho de 

capital  que não foi oferecido à tributação do imposto de renda, tampouco prestadas 

informações  acerca das operações à Secretaria da ’eceita Federal do Brasil ( ’FB ).  

2. Em face da inércia do Recorrente em oferecer seus rendimentos à tributação, e de  

deixar de prestar informações acerca das operações efetuadas, veio a RFB a 

apresentar contra ele um auto de infração, alegando o quanto segue:  

 

I. ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de ’enda por ganho de capital com 

relação à sua unidade de Bitcoin, haja vista a aquisição de 01 (um)  Bitcoin no ano de 

2016 por R$ 3.500,00 e a utilização deste para a aquisição  de 150 (cento cinquenta) 

Litcoins no ano de 2017, em operação avaliada em  R$ 66.000,00;  

 

II. ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho de  capital 

com relação aos 150 (cento e cinquenta) Litcoins que havia adquirido  em 2017, eis 

que trocados pela sua unidade de Bitcoin em operação avaliada  em R$ 66.000,00 e 

utilizados para a compra de um carro também em 2017,  em operação fixada no valor 

de R$ 120.000,00; e III. ter deixado de declarar as operações realizadas em sua 

Declaração de   

Ajuste Anual. 1 

3. Inconformado, o Recorrente moveu a presente ação para impugnar o auto de  

infração por entender não serem plausíveis as alegações da Secretaria da Receita 

Federal  do Brasil.  

4. Após serem proferidas decisões favoráveis à Procuradoria Geral da Fazenda  

—acional ( PGF— ) nas instâncias ordinárias, veio o ’ecorrente a interpor o presente   

                                                     
1 Caso do III Tax Moot Brasil  Disponível em:   
https://taxmootbrazil.eventize.com.br/index.php?pagina=6 
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Recurso Extraordinário, para afastar as alegações da RFB, e obter a reforma das 

decisões  proferidas nas instâncias ordinárias.  

5. Alegou em seu Recurso, que as pretensões do Fisco seriam incondizentes com o  

ordenamento jurídico pelas seguintes razões:  

I  Legalidade Tributária, pelo fato de somente os instrumentos  previstos no art. 59 

da Carta Magna podem instituir ou aumentar  tributos;  

II  Da competência exclusiva da Lei Complementar para prever os  elementos da 

relação jurídico-tributária, não havendo lei dessa natureza  no ordenamento pátrio 

prevendo a cobrança do imposto de renda sobre operações com criptoativos;  

III  Irretroatividade tributária, uma vez que a Instrução Normativa nº  1.888/19 foi 

editada posteriormente às transações autuadas; e IV  Da ausência do dever legal 

de prestar informações ao Fisco, pois  sua situação não está prevista no art. 6º da 

Instrução Normativa nº  1.888/19, e uma das operações efetuadas está abaixo do 

mínimo  previsto no mesmo dispositivo.  

6. Data vênia Vsas Exas, contudo as alegações do Recorrente não merecem  

prosperar, devendo as decisões das instâncias ordinárias serem mantidas, pelas 

razões  jurídicas que passa a PGFN, ora Recorrida, a expor.  

 

2 DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO  

 

7. Vsas. Exas., passa a PGFN neste capítulo a expor as razões jurídicas pelas quais  

o Recorrente deve recolher o imposto de renda a título de ganho de capital nas 

operações  efetuadas, bem como tem o dever de prestar informações à Secretaria da 

Receita Federal  do Brasil, conforme será explanado nos subtópicos a seguir. 

 

2.1 DO DEVER DO RECORRENTE DE RECOLHER O IMPOSTO  SOBRE A RENDA E 

PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA SOBRE O GANHO DE CAPITAL OBTIDO  

 

8. Com relação ao argumento utilizado pelo Recorrente, de que a pretensão fiscal do  

presente caso fere o princípio da legalidade tributária, deve-se concordar com ele, 

com  uma ressalva, de que quem feriu o aludido princípio foi ele, ao não oferecer seus  

rendimentos à tributação.  
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9. A Instrução Normativa nº 1.888/19 veio tão somente operacionalizar fato gerador  

já previsto no art. 43 do Código Tributário —acional ( CT— ), senão vejamos: 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 artigo. (Incluído pela  Lcp nº 104, 

de 2001) 2 

10. Portanto, descabe alegar que o Fisco autuou o Recorrente com base em uma  

tributação prevista em instrumento infralegal, quando na verdade, tal tributação está  

positivada no ordenamento jurídico pátrio desde 1966, quando adentrou no 

ordenamento  o Código Tributário Nacional.  

11. Vê-se também a impertinência da alegação de que estaria sendo afastado o  

princípio das separação dos poderes, uma vez que, conforme fora dito acima, a 

Instrução. 

12. Faz-se válida a análise do posicionamento de Luís Eduardo Schoueri3 sobre a  

questão:  

Chama-se de reserva de lei a característica, que decorre da comparação do  art. 150 

com o art. 5º: enquanto este tolera a delegação, a reserva de lei implica  que somente 

a lei (ela mesma) é que institui ou majora tributo. (...) Isso não  significa, entretanto, 

                                                     
2 Código Tributário Nacional 
Normativa ora em comento, só veio operacionalizar fato previsto como tributável no  próprio CTN.  
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 6ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p. 305. 
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que não possa o legislador prever a existência de atos  administrativos como 

condição para o surgimento da obrigação  tributária. A hipótese tributária pode 

incluir, assim, a manifestação da  administração. A distinção pode ser tênue, mas 

merece atenção, à vista da  Legalidade. Uma coisa é o papel do Poder Executivo na 

criação do tributo (ou  na definição de sua hipótese), que é reservado ao legislador, 

sem qualquer  delegação. Outra situação é o legislador, ao descrever a hipótese 

tributária,  incluir atos da Administração. Estes já não aparecem, nesse caso, em sua   

função normativa, mas como meros fatos jurídicos que, em conjunto com  outros 

tantos fatos previstos na hipótese, dão por concretizado o fato jurídico  tributário. Há 

que considerar, ainda, situação mais delicada: aquela em que o  legislador descreve 

uma hipótese que somente pode ser concretizada se a  Administração se pronunciar, 

dando condições para que se aplique a lei.  Noutras palavras, se, por um lado importa 

reconhecer circunstâncias em que  a lei tributária parece exigir, para ser aplicável, 

um ato emanado da  administração, seja este em sua feição de fato jurídico, seja 

como condição de  aplicabilidade da lei.  (grifos nossos)  

13. Vê-se, da situação ora apresentada, bem como do esclarecimento acerca da  

situação extraído da doutrina supracitada, que, nem o princípio da legalidade 

tributária,  tampouco o da separação dos poderes, teriam sido infringidos no 

presente caso.  

14. Justifica-se isso, primeiramente, haja vista a previsão da tributação da renda 

e  proventos de qualquer natureza  no art. 43 do CT—, dispositivo não mencionado 

pelo  Recorrente nas Razões do presente Recurso Extraordinário.  

15. Em segundo lugar, pelo fato de que a Instrução Normativa ora em comento, não  

configurou afronta do Poder Executivo à separação dos poderes, uma vez que tal 

Poder  só exerceu função que lhe cabe, operacionalizar a cobrança de tributo 

previsto em lei.  

16. No tocante ao argumento de que não há no país lei complementar prevendo a  

cobrança do imposto de renda sobre operações com criptoativos, deve-se atentar 

para o  fato de que se o CTN prevê a incidência do imposto de renda sobre 

rendimentos de  qualquer natureza, já se afasta a possibilidade de utilizar tal 

argumento.  

17. Em que pese o Código Tributário Nacional ser formalmente uma lei ordinária,  
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tem -se que este exerce a função de lei complementar, segundo a explicação de 

Luís  Eduardo Schoueri4:  

Já foi visto que o Código Tributário —acional, formalmente uma lei  ordinária, exerce, 

hoje, as vezes da lei complementar a que se refere o artigo  146 da Constituição 

Federal. Compõe-se de dois Livros. O primeiro, após  trazer algumas definições, 

busca cumprir as funções de regular as limitações  constitucionais ao poder de 

tributar e de dispor sobre conflitos de competência. O segundo traz as normas gerais 

reclamadas pelo terceiro  inciso do referido artigo 146.   

18. Quanto ao argumento utilizado pelo Recorrente de que teria sido ferido o princípio  

da irretroatividade tributária, vê-se sua fragilidade também pelo fato de que o Código  

Tributário Nacional foi positivado em 1966, ano bem anterior a 2016 e 2017, tendo a  

Instrução Normativa nº 1.888/19, que foi editada em 2019, apenas regulado fato 

gerador  que já era previsto no ordenamento ao tempo das operações com os 

criptoativos.  

19. Inclusive, vê-se uma insegurança jurídica por parte do Fisco se este não puder  

tributar fato gerador previsto no Código Tributário Nacional, bem como, vê-se a  

capacidade de contribuir do Recorrente, uma vez que de fato teve um proveito 

econômico  das operações efetuadas, o que, com fulcro no artigo 145, parágrafo 1º 

do texto  constitucional, merece ser tutelado.  

20. Esqueceu-se o Recorrente do fato de que o artigo 43 do CTN, supracitado, prevê  

que basta haver a disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento para que este 

seja  tributável.  

21. A partir do momento em que, um Bitcoin adquire cento e cinquenta Litcoins, e do  

momento em que cento e cinquenta Litcoins adquirem um automóvel, vê-se que os  

criptoativos podem ser transacionados em favor de seu titular, representando isso 

sua  disponibilidade econômica para fins do imposto de renda. O simples fato de 

poder o titular  dos criptoativos liquidá-los em moeda corrente a qualquer tempo, 

configura a  disponibilidade jurídica para fins do imposto de renda.  

23. Vê-se portanto, estar a presente situação plenamente enquadrada nos termos do  

                                                     
4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário op.cit., p. 97 
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artigo 43 do Código Tributário Nacional.  

 

2.2. DO DEVER DO RECORRENTE DE PRESTAR INFORMAÇÕES À  SECRETARIA 

DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  

 

24. Com relação ao argumento utilizado pelo Recorrente de que ele não tem o dever  

de prestar informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil no que for pertinente 

às  suas operações com criptoativos com base no fato de a Exchange que utiliza é 

domiciliada  no país, ver-se-á a incoerência de tal argumento.  

25. Segue transcrito o art. 6º da Instrução Normativa nº 1.888/19:  

Art. 6º Fica obrigada à prestação das informações a que se refere o art. 1º: I - a 

exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;  

II - a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando:  

a) as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior; ou b) as 

operações não forem realizadas em exchange.  

§ 1º No caso previsto no inciso II do caput, as informações deverão ser  prestadas 

sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente,  ultrapassar 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais).  

§ 2º A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou  jurídica 

que realizar quaisquer das operações com criptoativos  relacionadas a seguir: 

 

I - compra e venda;  

II - permuta;  

III - doação;  

IV - transferência de criptoativo para a exchange;  

V - retirada de criptoativo da exchange;  

VI - cessão temporária (aluguel);  

VII - dação em pagamento;   

VIII - emissão; e  

IX - outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.  
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(grifos nossos)5 

 

26. Com fulcro no parágrafo 2º, inciso I do artigo supratranscrito, outro dispositivo  

de crucial importância para a resolução do presente caso que foi negligenciado pelo  

Recorrente, vê-se que qualquer pessoa física que realizar operação de compra e 

venda  com criptoativos terá a obrigatoriedade de prestar informações à Secretaria 

da Receita  Federal do Brasil.  

27. Enquadra-se, notoriamente, no caso desse dispositivo, o Recorrente.  

28. Por fim, no tocante ao argumento de que sua primeira operação efetuada com  

Bitcoin teria sido inferior ao mínimo previsto no parágrafo 1º do art. 6º supracitado, 

deve se desconsiderá-lo, uma vez que o Recorrente só levou em consideração o valor 

da  primeira aquisição do Bitcoin, e não o valor completo da operação, computando-

se  também seu valor de alienação.  

29. Fazendo uma releitura à que fora feita pelo Recorrente do parágrafo 1º do art. 6º,  

deve-se atentar para os termos isolado ou conjuntamente , que se destina às 

operações  efetuadas.  

30. A operação por completo materializou um ganho de capital superior ao dobro do 

mínimo previsto, visto ter adquirido sua unidade de Bitcoin outros criptoativos no 

valor  de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), devendo este valor ser levado em 

consideração  ao determinar se a operação superou ou não o mínimo previsto.  

 

3. DO PEDIDO 

  

31. Frente aos fatos e às razões jurídicas explanadas nestas Contrarrazões ao 

Recurso  Extraordinário, vem a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a pleitear que 

sejam  mantidas as decisões proferidas nas instâncias ordinárias, visto que, com 

base nos  princípio da Legalidade Tributária, da Segurança Jurídica e da Capacidade 

Contributiva,  bem como no art. 43 do Código Tributário Nacional, e no artigo 6º da 

Instrução  Normativa nº 1.888/19 , o Recorrente tem os deveres de recolher o 

                                                     
5 Instrução Normativa RFB nº 1.888/19. 
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imposto de renda sobre  o ganho de capital obtido nas operações com criptoativos e 

de prestar informações à  Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

Nesses termos,  

Pede deferimento.  

Equipe 00327.  

15 de setembro de 2019.



 

Escola Superior Dom Helder Câmara- Belo  Horizonte - MG 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) PRESIDENTE DO COLENDO  

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº __________________  

RECORRENTE: JORGE PEREIRA  

RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL  

FAZENDA NACIONAL, devidamente qualificada nos autos em  epígrafe, por 

intermédio de seus procuradores constituídos, vem respeitosamente à  

presença de Vossa Excelência, apresentar o presente MEMORIAL a fim de 

contribuir  para a discussão do caso, requerendo desde já o desprovimento do 

Recurso  Extraordinário apresentado pelo Recorrente.  

 

I DOS FATOS  

 

O Recorrente, inconformado com a improcedência de suas  pretensões, 

vem bater às portas deste Excelo Pretório, com a interposição de Recurso  

Extraordinário, a fim de reverter julgados anteriores que mantiveram a autuação  

realizada pela Receita Federal do Brasil, por não pagamento de imposto de 

renda,  bem como por não registrar suas operações da Declaração de Ajuste 

Anual  

O caso em comento versa sobre a utilização de criptomoedas por  parte 

do recorrido e posterior utilização para, diante do aumento de capital obtido,  

adquirir veículo automotor. 

Em suma, o Recorrente adquiriu, no ano de 2016, 01 (um) bitcoin ao valor 

de  R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e, no ano de 2017, adquiriu com 

este único  bitcoin 150 (cento e cinquenta) litcoins, cujo valor comercial, à 

época, era de R$  66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Na sequência, ainda em 

2017, comprou as  litcoins um carro, cujo valor era de R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais).  

Não bastasse isso, o recorrente sequer se deu ao trabalho de informar a  
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Receita Federal da realização dessas operações, sendo que tal órgão 

fiscalizador  somente teve a oportunidade de tomar conhecimento das mesmas 

em razão das informações declaradas pela Exchange de criptoativo, utilizada 

por Jorge Pereira.  Assim, a autuação que o recorrente pretende combater inclui, 

além de omissão de  receita, ausência de declaração de operações na 

Declaração de Ajuste Anual.  

Assim, em face do que será adiante exposto, tal como já se verificou em 

primeiro e segundo grau, não há outra decisão admissível senão a manutenção  

hígida do auto de infração.  

 

II QUESTÃO DE FATO E OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO  

 

Primeiramente, o Recorrente procura demonstrar que os ganhos que  

obteve com as operações citadas acima não se configuram como renda. 

Todavia,  após a matéria ter passado por todas as instâncias anteriores, é de se 

notar que o  Recurso Extraordinário em questão sequer merece conhecimento, 

porque se está  diante de uma discussão de questão de fato.  

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal não admite analisar  Recurso 

Extraordinário em que se discute a qualificação de fatos, ou seja, em que se  

discute se os fatos praticados pelo recorrente configuram-se ou não como 

renda  tributável.  

Ora, a partir do momento em que as instâncias ordinárias qualificaram  

que os fatos praticados pelo recorrente são tributáveis pelo imposto de renda, 

não  pode o Supremo Tribunal Federal analisar tal questão, porque isso 

implicaria em revolver matéria de fato, vedado na presente instância. Veja-se 

que essa orientação,  especificamente em relação ao imposto de renda, já vem 

desde, ao menos, 1974:  

IMPOSTO DE RENDA - JOQUEIS. APURAR SE OS JOQUEIS,  PELOS PREMIOS QUE LHES 

PAGA O JOCKEY CLUB DE SÃO  PAULO, PRESTARAM SERVIÇOS A ESSA ENTIDADE OU 

AOS  PROPRIETARIOS DOS CAVALOS QUE DISPUTAM OS PAREOS, E  QUESTÃO DE 

FATO, INSUSCEPTIVEL DE REEXAME POR VIA DE  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

SÚMULA 279. (RE 76242, Relator(a): Min. ALIOMAR BALEEIRO, Primeira Turma,  julgado 

em 08/03/1974, DJ 04-10-1974 PP-07255 EMENT VOL  
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00961-01 PP-00097)  

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO  A PRECEITO 

CONSTITUCIONAL - REEXAME DE FATOS E  PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 

279/STF - RECURSO  IMPROVIDO. - Não cabe recurso extraordinário, quando 

interposto  com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de  

caráter probatório. (RE 601927 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE  MELLO, Segunda 

Turma, julgado em 13/09/2011, DJe-186 DIVULG  27-09-2011 PUBLIC 28-09-2011 

EMENT VOL-02596-01 PP-00132)  

De outro lado, há que se registrar que a pretensão recursal se  manifesta 

como inadmissível porque se está diante de questão que revelaria, no  máximo, 

ofensa indireta à Constituição e, portanto, incabível de ser analisada por esse  

e. Supremo Tribunal Federal:  

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO  ALEGADA  VIOLAÇÃO A PRECEITOS 

CONSTITUCIONAIS  OFENSA  INDIRETA À CONSTITUIÇÃO  CONTENCIOSO DE MERA   

LEGALIDADE  REEXAME DE FATOS E PROVAS  IMPOSSIBILIDADE  SÚMULA 

279/STF  SUCUMBÊNCIA  RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11)  NÃO DECRETAÇÃO, NO 

CASO,  ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA  HONORÁRIA, POR 

TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 

12.016/2009, ART. 25)  AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.  

(RE 1150290 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda   

Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090  DIVULG 30-04-

2019 PUBLIC 02-05-2019)  

Afinal, como será demonstrado abaixo, o que se discute, no máximo,  

poderia ser configurado como afronta dispositivos de lei federal, tais como o 

Código Tribunal Nacional, mas jamais ofensa direta a um dispositivo 

constitucional.  

Portanto, merece ser novamente analisada a admissibilidade do  Recurso 

Extraordinário, pois o mesmo não pode versar sobre questão fática e de  ofensa 

indireta à Constituição.  

 

III DA TRIBUTAÇÃO DA RENDA  

 

Importante perceber que o recorrente está a pretender deixar de  

contribuir para o financiamento da sociedade com argumentos meramente 
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retóricos.  Afinal, o Estado Democrático de Direito demanda necessidade 

indispensável de  arrecadar recursos, a fim de materializar e promover os 

direitos fundamentais  garantidos em sua Carta Magna, daí, portanto, a razão e 

a necessidade de se recolher  tributos.  

Leciona o professor Hugo de Brito Machado1:  

 

É preciso, portanto, que se reconheça no Estado a função de garantir  e promover 

os direitos fundamentais, sendo o tributo necessário à  obtenção dos recursos 

necessários a que isso aconteça. Afinal, um  Estado sem recursos não consegue 

garantir direito algum. É  necessário, ainda, que tanto a forma como tais direitos 

serão  garantidos pelo Estado, os papéis a serem desempenhados por ele, e  a 

maneira e a intensidade com que os tributos a tanto necessários  serão cobrados 

sejam democraticamente determinadas, pela  população envolvida na questão. 

  

É a partir dessas considerações que se deve observar o presente  feito, 

na medida em que se encontra em risco grande volume de arrecadação, que  

pode totalizar nas operações com criptomoedas o valor de mais 

R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais). Afinal, se decidido for que o 

recorrente não deve pagar  imposto de renda todos os contribuintes se 

utilizarão desse artifício com as  critpomoedas para não contribuir mais com tal 

imposto. Assim, ruirá por terra a ideia  de financiamento de direitos 

fundamentais sociais.  

É importante caracterizar que as criptomoedas moedas não são.  

Tarcisio Teixeira e Carlos Alexandre Rodrigues ensinam que2:  

A partir da análise destes dispositivos legais, constata-se que as  criptomoedas ou 

moedas digitais não se confundem com a moeda  eletrônica, posto que esta seja a 

própria moeda corrente do país (o  ’eal), expressa em meio eletrônico.   

Esse entendimento inclusive foi abraçado pelo próprio Banco Central,  no 

seu Comunicado Comunicado Nº 25.306, de 19 de fevereiro de 2014:  

O Banco Central do Brasil esclarece, inicialmente, que as chamadas  moedas 

virtuais não se confundem com a moeda eletrônica  de que  tratam a Lei nº 

                                                     
1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual De Direito Tributário. 11. ed. São Paulo: Atlas, 
2019, pg. 6 
2  TEIXEIRA, Tarcisio; RODRIGUES, Carlos Alexandre. Blockchain e Criptomoedas. Salvador: 
Editora JusPodivm,  2019, p. 52. 
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12.865, de 9 de outubro de 2013, e sua regulamentação  infralegal. Moedas 

eletrônicas, conforme disciplinadas por esses atos  normativos, são recursos 

armazenados em dispositivo ou sistema  eletrônico que permitem ao usuário 

final efetuar transação de  pagamento denominada em moeda nacional. Por sua 

vez, as  chamadas moedas virtuais possuem forma própria de denominação,  ou 

seja, são denominadas em unidade de conta distinta das moedas  emitidas por 

governos soberanos, e não se caracterizam dispositivo  ou sistema eletrônico 

para armazenamento em reais.  

 

Dessa forma, resta às criptomoedas serem consideradas como bens,  por 

terem valor econômico e por serem transferíveis por via da tradição, conforme 

se  extrai do artigo 1.267 do Código Civil pátrio. Ainda, se enquadra na definição 

de coisa  móvel incorpórea, na forma do disposto no artigo 83 do Código Civil. 

Observa-se:  

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de  remoção por 

força alheia, sem alteração da substância ou da  destinação econômico-social.  

Ao final, em análise ao Regulamento para declaração do Imposto de  

Renda de 2016, verificamos no item 447 a seguinte definição:  

 

As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam  

consideradas como moeda nos termos do marco regulatório atual,  devem ser 

declaradas na Ficha Bens e Direito como outros bens ,  uma vez que podem ser 

equiparadas a um ativo financeiro…   

 

Portanto, sendo considerado como bem, o Bitcoin foi adquirido por R$  

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e ao final das transações deste mesmo 

Bitcoin,  especificamente no momento da aquisição do carro, verifica-se que o 

valor inicial se  transformou no montante total de R$ 120.000,00 (cento e vinte 

mil reais).  

Parece inacreditável que o recorrente, que teve salto patrimonial de  R$ 

116.500,00, queira sustentar que não obteve ganho de capital.  

Afinal, estabelece o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), em  seu 

artigo 43, que o fator gerador do imposto sobre renda e proventos de qualquer  

natureza é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda:  
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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)  

A específica legislação sobre o imposto de renda (Lei 8.134/1990)  

determina que:  

 

Art. 1° - A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e  ganhos de 

capital percebidos por pessoas físicas residentes ou  domiciliadas no Brasil serão 

tributados pelo Imposto de Renda na  forma da legislação vigente, com as 

modificações introduzidas por  esta lei.  

Art. 2° - O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida  em que os 

rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem  prejuízo do ajuste 

estabelecido no art. 11.  

 

Nesse mesmo sentido, dispõe a Lei 7713/88 em seus artigos 2º e 3º,  § 

2º: Art. 2º - O imposto de renda das pessoas físicas será devido,  mensalmente, à 

medida em que os rendimentos e ganhos de  capital forem percebidos.  

Art. 3º - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem  qualquer dedução, 

ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.  (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)  

(…)  

§ 2º - Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o  resultado da soma dos 

ganhos auferidos no mês, decorrentes de Página 9 de 15  

alienação de bens ou direitos de qualquer natureza,  considerando-se como ganho a 

diferença positiva entre o valor  de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo 

de  aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos  arts. 15 a 22 desta 

Lei.  

Além dos dispositivos supracitados, tem-se, ainda, a Lei 8.981 de  1995:   

Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em  decorrência da alienação 
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de bens e direitos de qualquer natureza  sujeita-se à incidência do imposto sobre a 

renda, com as  seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei nº 13.259, de 2016)   

I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não  ultrapassar R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais);   

§ 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.   

§ 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. (Redação dada 

pela Lei nº 13.259, de 2016)  § 5º - (VETADO).  

Página 10 de 15  

Não há que se falar que o caso em tela retrata operação de permuta  e 

não de compra e venda. Isso porque, inclusive, para permuta há que se apurar 

o  ganho de capital e submetê-lo à incidência do imposto de renda.  

Nesse sentido, é a orientação administrativa pacificada.  

No Processo de Consulta nº 23, de 6 de fevereiro de 2002, da  

Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF / 1ª Região Fiscal, restou  

assim pacificado:   

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica  IRPJ Ementa:  AQUISIÇÃO DE 

TÍTULOS PÚBLICOS COM DESÁGIO. INCIDÊNCIA.  Nas operações de amortização ou 

quitação de dívidas previdenciárias,   

em permuta por títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional ou   

por créditos decorrentes de securitização de obrigações da União   

deve ser apurado o ganho de capital resultante da diferença positiva  entre o valor de 

alienação desses títulos ou créditos e seu custo de   

aquisição, obedecendo-se a forma de tributação utilizada pela pessoa  jurídica.   

Veja-se também, as decisões do CARF, como no Acórdão n. 102- 44.975, 
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1º Conselho de Contribuintes / 2ª Câmara / Acórdão n. 102-44.975 em  

21.08.2001:   

IRPF - EX.: 1996 IRPF - GANHO DE CAPITAL - PERMUTA - ALIENAÇÃO DE 

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - A permuta de  participação societária por imóveis 

caracteriza a alienação para fins de   

apuração de ganho de capital nos termos postos na legislação   

tributária. Recurso negado. Por unanimidade de votos, NEGAR  provimento ao recurso.   

E no Acórdão n. 106-14.175, do 1º Conselho de Contribuintes / 6ª  

Câmara:  

IRPF - Ex(s): 1997 a 1999 IRPF- GANHO DE CAPITAL - Os ganhos  de capital na 

alienação de bens e direitos devem ser tributados  definitivamente se constatada 

diferença positiva entre o valor de alienação e o cussto de aquisição, inclusive nos caso 

em que a  alienação se der através de permuta.(...)  

Desta forma, o indivíduo estará obrigado ao pagamento do imposto  de 

renda calculado sobre a diferença positiva de valores. Por esta razão, a 

autuação  imposta pela Receita Federal Nacional é totalmente legal.  

 

IV – DA OBRIGATORIEDADE DA DECLARAÇÃO  

 

Por fim, há que se registrar que o recorrente também foi autuado por  não 

registrar as suas operações na Declaração de Ajuste Anual  

Por certo que somente com o advento da Instrumento Normativa n.  

1888/19 é que se criou uma modalidade específica de registro tributário das  

operações com criptomoedas, porquanto, através dela, determinou-se a 

obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações 

realizadas com  criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

(’FB) , que deverão  ser prestadas com a utilização do sistema Coleta 

Nacional, disponibilizado por meio  do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) 

da RFB, em leiaute a ser definido em Ato  Declaratório Executivo (ADE) da 

Coordenação-Geral de Programação e Estudos  (Copes), a ser publicado no 

prazo de até 60 (sessenta) dias, contado a partir da data  de publicação desta 

Instrução —ormativa .  

Todavia, isso não significa que, anteriormente, o contribuinte não  tivesse 
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que declarar à Receita Federal suas operações com criptomoedas. Afinal, se  

não houvesse determinação para registro de forma geral de todo e qualquer 

ganho de  capital antes da IN 1888/19, então, o usuários de criptomoedas 

seriam uma categoria  a parte de contribuintes, que poderia obter lucros 

elevadíssimos, sem pagar imposto  de renda; justamente porque não 

precisariam declarar.  

Nada mais contraditório.  

Veja-se que o §1º do art. 43 do CTN é claro ao registrar que a  incidência 

do imposto de renda independe da denominação. Portanto, não importa se  a 

renda advinha de compra de carro com criptomoeda ou com moedas oficiais, o 

fato  é que houve um acréscimo patrimonial que deve ser comunicado à Receita 

Federal: 

§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)  

De mais a mais, veja-se que, na edição de 2017, do Manual de  Perguntas 

e Respostas do IRPF: 

(https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-

pf-2017- perguntas-erespostas-versao-1-1-03032017.pdf) já constava a 

obrigatoriedade de  registrar as criptomoedas:  

as moedas virtuais são citadas expressamente em dois tópicos, a  saber: a) tópico 

447  As moedas virtuais devem ser declaradas? ; b)  tópico 607  os ganhos obtidos 

com a alienação de moedas virtuais   são tributados?. —esse sentido, tendo em vista 

que as práticas  regulatórias da RFB são sempre precedidas de processo  

administrativo para fins de tomada informada e adequada de decisões,  parece 

evidente que alguma espécie de estudo foi conduzida no  âmbito do órgão, pois, do 

contrário, os tópicos anteriormente  mencionados não constariam no âmbito de uma 

publicação oficial  destinada a esclarecer os contribuintes a respeito de como conduzir  

seu relacionamento com a administração tributária federal no que diz  respeito ao IRPF. 

Assim sendo, reitero o pedido de acesso às  informações públicas em questão.   

 

V DO PEDIDO  
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Diante do exposto e reiterando os termos e fundamentos constantes  das 

contrarrazões ao Recurso Extraordinário, requer, respeitosamente, sejam  

rejeitados os argumentos formulados no Recurso Extraordinário, sendo o 

mesmo não  conhecido, por se tratar de questão de fato e de afronta indireta à 

Constituição, ou  desprovido no mérito, porque se está diante de flagrante 

incidência válida do imposto  de renda. 

Nestes termos,  

Pede deferimento.  

 

De Curitiba para Brasília, 15 de setembro de 2019. Procurador Federal ….  

OAB/PR nº ____ 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES (AS) DOUTORES (AS) MINISTROS (AS) QUE  

COMPOEM O EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

MERITÍSSIMOS MINISTROS,  

 

I BREVE SÍNTESE FÁTICA  

 

Trata-se, na origem, de ação judicial proposta por Jorge Pereira, ora 

recorrente,  para impugnar o termo de autuação da Receita Federal do Brasil 

contra as operações  de seus criptoativos durante os anos de 2016 e 2017.  

Em 2016, Jorge Pereira adquiriu1 (uma) unidade de uma criptomoeda  

denominada Bitcoin, a qual pagou R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Em 

2017, a referida unidade de criptomoeda supervalorizou de tal maneira que 

passou a  representar o montante de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 

Diante disso, com  o lucro desta Bitcoin, adquiriu 150 (cento e cinquenta) 

unidades de outro criptoativo  denominado Litcoin. Nesta mesma operação, em 

2017, Jorge Pereira adquiriu, com  as 150 (cento e cinquenta) unidades de 

Litcoin, um automóvel em uma operação  mensurada em R$120.000,00 (cento 

e vinte mil reais).  

Ocorre que, em 2019, o Recorrente foi autuado pela Receita Federal por 

ter  deixado de declarar essas operações em sua Declaração de Ajuste Anual, 

bem como  por deixar de recolher:  

a. Pagamento de Imposto de Renda sobre o ganho de capital com relação 

à  sua unidade de Bitcoin, de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para  

R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais);  

b. Pagamento do Imposto de Renda sobre o ganho de capital com relação  

                                                     
1  Perguntas frequentes - respostas (FAQ). Banco Central do Brasil. Disponível em: 
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-
respostas/faq_moedasvirtuais. Acesso em  15.09.2019; 
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aos 150 (cento e cinquenta) Litcoins, que foram adquiridos por R$66.000,00  

(sessenta e seis mil reais) e foram liquidados à R$120.000,00 (cento e vinte  mil 

reais) para compra do automóvel. 

Segundo o Recorrente, tais tributações seriam irregulares, por essa razão 

a  presente demanda. Depois de esgotadas todas as instâncias ordinárias, que  

devidamente reconheceram a improcedência da ação, o contribuinte ingressa 

com o  presente Recurso Extraordinário como última tentativa de ver seu pedido, 

mesmo que  indevido, prosperar.  

Como será explanado adiante, tal pedido não assiste razão alguma, afinal  

aplicou-se a Constituição e a regulamentação específica do Imposto de Renda, 

bem  como respeitou-se a jurisprudência, já pacífica, deste egrégio Tribunal 

Superior,  tratando-se de um mero meio alternativo de sonegação fiscal.  

 

II TRATAMENTO JURÍDICO DAS CRIPTOMOEDAS  

 

Em primazia, necessário se faz conceituar as criptomoedas e lhe 

acentuar a  natureza jurídica devida. Segundo definição do Banco Central do 

Brasil1, em seu sítio  virtual, as moedas virtuais  consistem em representações 

digitais de valor que não  são emitidas por Banco Central ou outra autoridade 

monetária. O seu valor decorre  da confiança depositada nas suas regras de 

funcionamento e na cadeia de  participantes. A moeda virtual não possui 

vinculação a uma moeda oficial, por falta de  lastro regulatório próprio.   

Entretanto, a ausência de regulamentação direta ante o mercado de  

criptomoedas não implica na sua descaracterização como moeda, afinal não 

retira-lhe  seu poder de compra, de mesmo modo não implica na 

impossibilidade de o Estado atuar diante de sua natureza econômica-

monetária, afinal, como será visto mais  adiante, o imposto se dá sobre a renda 

e proventos de qualquer natureza. Nesse  sentido:  

 

‘uanto a ausência de C—AE, esta SG entende que a falta de uma classificação  

própria e de regulamentação de um setor não o torna ilícito. O mercado de  

corretagem de criptomoedas é um mercado novo e é natural que decorra um  lapso 

temporal entre o surgimento de novos mercados e sua regulamentação.  É até 
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lógico que o mercado se antecipe ao Estado, e não o contrário (...). Ademais,  a 

ausência de regulamentação em hipótese alguma deve servir de argumento  para 

tolher a livre iniciativa (...). Especificamente em se tratando do mercado  financeiro, 

esse alerta é ainda mais válido, considerando o fenômeno das fintechs,  empresas 

de tecnologia com foco na prestação de serviços financeiros que, aos  poucos, 

estão se inserindo no dia a dia da população, prestando serviços acessórios  ao 

sistema financeiro ou mesmo competindo diretamente com os agentes  

tradicionais.  IA 08700.003599/2018-95 (Representados: Banco do Brasil S.A.,  

Banco Bradesco S.A., Banco Itaú Unibanco S.A., Banco Santander S.A., Banco  Inter 

S.A. e Banco Sicredi).2  

 

Superado isso, seguindo o mesmo raciocínio, o Conselho Administrativo 

de  Defesa Econômica (CADE)3 também entende as moedas virtuais como uma 

inovação  na área de serviços financeiros, por seu grande aspecto 

mercadológico e sua  possibilidade de operação financeira e comercial direta  

ou, seja, o seu poder de  permuta, como visto no caso em tese.   

Assim sendo, afasta-se o argumento de que criptoativos não 

caracterizam  moeda, tanto caracterizam moeda que lhe é atribuído o poder de 

compra. Entretanto,  como será explanado, mesmo diante da indefinição da 

natureza jurídica do criptoativo,  a autuação foi devida.  

 

III CONCEITUAÇÃO DE RENDA PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO  

 

Segundo Hugo de Brito Machado 4  a incidência de imposto de renda 

independe  da denominação de renda, isso implica dizer que, indiferentemente 

da sua  caracterização jurídica, houve renda, ainda, houve acréscimo de 

patrimônio.   

Já para Paulo Caliendo, pode se dizer que a tributação sobre a renda 

"trata-se  de uma modalidade de tributação diferente daquela praticada durante 

                                                     
2  Nota técnica n. 39/2018/CCGA2/SG/CADE. Procedimento preparatório, processo n. 
08700.003599/2018-95.  Disponível em: https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa, acesso 
em: 15.09.2019; 
3  Nota técnica n. 18/2019/CGAA2/SGA1/SG/CADE. Inquérito Administrativo, processo n. 
08700.003599/2018- 95. Disponível em: 
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa. 
Acesso  em: 15.09.2019; 
4 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 19ª edição, 2006, p. 262. 
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séculos de  incidência sobre o patrimônio ou a propriedade, visto que exige uma 

atenção sobre o  fenômeno do desenvolvimento dinâmico da renda e não 

apenas do seu aspecto  estático"5, ou seja, é evidente que se trata de renda a 

operação ora tributada, e que  esta acompanha a lógica da tributação sobre a 

renda, por se tratar de uma forma mais  dinâmica e menos estática e injusta de 

tributação.   

Deve se atentar, ainda, que a doutrina diferencia os conceitos de renda e  

investimento (capital), sendo que os investimentos possuem uma natureza 

diferente  da renda e possuem a finalidade de manter os fatores de produção 

intactos. No  presente caso, o valor inicialmente convertido em criptomoedas 

até a sua fruição final,  poderia ser considerado investimento, mas a sua 

conversão em patrimônio, na  aquisição do veículo, claramente denota sua 

conversão primeiramente em renda e  posteriormente em patrimônio.  

Segundo a Teoria do acréscimo de patrimônio líquido, defendida por 

Schanz, a  renda como acréscimo de patrimônio líquido em uma economia em 

determinado  período , tal conceito já foi definido como "...o ganho derivado do 

capital, do trabalho  ou de ambos combinados 6, para tal conceito, todas as 

formas de renda são  incluídas na base de cálculo do tributo independentemente 

da natureza da  atividade, envolvendo a soma entre consumo e variação do 

patrimônio em  determinado período de tempo, e, segundo essa teoria, fica bem 

estabelecida a  posição do Fisco no caso em tela, pois assim prestigiar-se-á o 

princípio da isonomia  tributária, pois, independente do meio utilizado para 

aquisição da renda, tributará  todos quanto se encontrem em situação similar, 

mesmo que para atingir seus fins  econômicos o contribuinte busque se valer 

de operações vinculadas às novas  tecnologias.   

Ainda, conforme a Teoria da renda no mercado, o conceito econômico 

de renda  pode ser considerada o resultado das [...] entradas obtidas por uma 

atividade   lucrative  com  a  intenção  de  produzir um excedente de ingressos/ 

receitas sobre os  gastos 7. O que corrobora com a postura do Fisco ao buscar 

                                                     
5  CALIENDO, Paulo. Curso de Direito Tributário. 2017. [Minha Biblioteca] Retirado de:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553610440/, p. 839; 
6 Ibidem. p. 843; 
 
7 Idem;  
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atingir aquele patrimônio  em que o contribuinte busca evadir da tributação, sob 

a alegação de que não se  trataria de renda.  

Analogicamente, diz Sacha Calmon Navarro Coêlho ao tratar de leasing:   

 

O Fisco pensando em aplicar a interpretação econômica, intenta  descaracterizar 

o negócio, supondo que há, na intenção das partes, compra e venda  e não 

arrendamento mercantil (aspecto jurídico-formal). Para o Fisco, o negócio real  é a 

compra e venda mercantil a prazo (intentio facti). O leasing é negócio jurídico  

indireto (intentio juris). A sua escolha teria sido feita para obter vantagens fiscais.  

Ao meu sentir, utiliza equivocadamente a interpretação econômica. Não estou me  

referindo ao método, em si, o qual, entre nós, colide com o cânon constitucional da  

legalidade. É a própria situação de fato que não foi bem enquadrada pelo Fisco. 8 

 

Em suma, pouco importa o nome a que dá ou aonde se tenta encaixar o  

criptoativo no ordenamento jurídico, seu aumento de capital é nítido no caso em 

caso,  tanto que foi plenamente possível sua conversão em patrimônio (sua 

aquisição do  carro), aqui vemos o nascimento do fato gerador da obrigação 

tributária. Nessa linha,  já decidiu essa suprema corte:  

–A—DADO DE SEG“’A—ÇA. T’IB“TÁ’IO. I–POSTO DE ’E—DA ’ETIDO 

NA  FONTE. JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO. RECOLHIMENTO. DISPONIBILIDADE  

JURÍDICA. LEI N° 9.249/95. IN/SRF N° 11/96.  

[...]  

3. A Constituição Federal, ao versar sobre a competência da União para 

legislar  sobre impostos, não prescindiu de definir, ainda que em moldes amplos, 

o  aspecto material da hipótese de incidência e, no caso específico do imposto  

de renda, a tributação foi direcionada para alcançar o que seja "renda e  

proventos de qualquer natureza" (artigo 153, inciso III).   

4. Compete ao legislador complementar, ex vi do artigo 146, inciso III, a, 

da  Constituição Federal, a definição dos fatos geradores, bases de cálculo e  

contribuintes dos impostos discriminados, encargo que se desenvolve 

orientado  para o mister de conduzir a uma especificação mais detalhada do 

                                                     
8 COÊLHO, Navarro, S. C. O controle de constitucionalidade das leis e o poder de tributar na 
CF/1988. 4ª  edição, 2016. [Minha Biblioteca] Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books,p. 369; 
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conteúdo exato  da hipótese de incidência, objetiva e subjetivamente, a partir da 

moldura externa  definida pelo constituinte.   

5. O artigo 43 do Código Tributário Nacional define; neste sentido, que 

renda é o  produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos (inciso I) 

e, por  outro lado, que proventos são os acréscimos patrimoniais não  

compreendidos na hipótese anterior (inciso II). E o fato gerador, é a aquisição  

da disponibilidade econômica ou jurídica de tais rendas.  

[...] (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.193.905/SP, relator: Min. 

Roberto Barroso,  19.03.2019).  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO  

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL.  ALIENAÇÕES 

DE AÇÕES. FATO GERADOR.   

1. É impossível a atuação do Poder Judiciário, que não possui função 

tipicamente  legislativa, para fins de concessão de benefício fiscal, constatada 

a ausência de  previsão legal.   

2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que o imposto de renda 

é  devido à medida em que percebidos rendimentos e ganhos de capital em  

relação às alienações de ações. Precedente: ADI 513, de relatoria do Ministro  

Célio Borja, DJ 30.10.1992. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.  

(Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 615.905/RJ - 

Relator:  Min. Edson Fachin, 15.03.2016)  

 

IV PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS  

 

A seguir, traçada sua caracterização como renda a ser tributada, 

mostrar-se-á  como o termo de autuação emitido pela Receita Federal respeita 

os princípios  basilares do Direito Tributário nacional, estando em conformidade 

com a Constituição  Federal. 

 

a. Princípio da Legalidade  

 

Sabe-se da existência do Princípio da Legalidade, não apenas em sentido  
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genérico, mas, para o Direito Tributário, também em sentido estrito. Isso implica 

dizer  que é vedada à União exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 

Em que  pese a atual legislação fiscal não contemple especificamente esse tipo 

de atividade,  há de se entender que tais rendimentos configuram uma 

distribuição de lucros na  proporção da sua participação (investimento), e por 

isso estamos diante de  rendimentos de capitais e, ainda, declaração de bens 

do contribuinte.  

In casu, o ônus tributário resulta da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 

1995,  que dispõe sobre a regulamentação do imposto de renda, e o Código 

Tributário  Nacional, que estabelece as normas gerais de Direito Tributário. Vide:   

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.  

Nesse mesmo sentido, a Constituição Federal diz que a instituição de 

imposta,  dada pela União, será sobre: renda e proventos de qualquer natureza  

(Art. 153,  III, CF/88). Ainda, o artigo 22 da Lei 9.250/1995 estabelece que o teto 

para isenção  de imposto de renda sobre bens é de R$35.000,00 (trinta e cinco 

mil reais), o bem do  caso em tela adveio de um ganho de capital da operação 

fixado em R$120.000,00  (cento e vinte mil reais), bem acima do limite 

estabelecido em lei.  

Art. 22. Fica isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na 

alienação  de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, 

no mês em  que esta se realizar, seja igual ou inferior a:  

I - R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de alienação de ações 

negociadas no mercado de balcão;  

II - R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos demais casos. 

Além disso, essa mesma lei em seu artigo 259, estabelece que veículos  

                                                     
9 Art. 25 da Lei n. 9.250/95. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa 
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automotores fazem parte integrante do patrimônio e, portanto, devem constar 

na  declaração de rendimentos.  

Ou seja, o fato gerador de ônus tributário é o acréscimo patrimonial do  

contribuinte, indiferente da denominação que se dá a essa renda, pois o dever 

de se  pagar o tributo quando realiza aquela conduta descrita hipoteticamente 

na lei, sendo  o acréscimo patrimonial suficiente o nascimento da relação 

jurídica tributária. Assim  segue o entendimento pacífico das instâncias 

ordinárias:  

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. ACRÉSCIMO  

PATRIMONIAL INJUSTIFICADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE  

DOCUMENTAÇÃO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA. DESCONSIDERAÇÃO. MULTA DE  

OFÍCIO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DA  

SANÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. O legislador definiu como fato gerador  

do imposto de renda o acréscimo patrimonial, denominando-o renda, quando  

decorrente do capital, do trabalho, ou da combinação de ambos, e proventos  de 

qualquer natureza, nos demais casos. Renda e proventos são, portanto,  

espécies do gênero acréscimo patrimonial. A rigor, a falta de demonstração  da 

origem dos recursos que servem de lastro a um dispêndio ou aplicação  torna o 

consequente acréscimo patrimonial "a descoberto" o próprio  rendimento 

tributável (artigo 43 do CTN). 2. Na hipótese, as alegações do  contribuinte 

foram sempre no sentido de que firmara acordo de empréstimo. No  entanto, 

não demonstra, mediante documentação idônea, ter efetivamente  concretizado 

o recebimento e devolução dos valores. 3. Na forma do parágrafo  único do 

artigo 116 do CTN, "a autoridade administrativa poderá desconsiderar  atos ou 

negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a  ocorrência do 

fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos  constitutivos da obrigação 

tributária". De fato, tendo sido exaustivamente  demonstrada a simulação 

absoluta do empréstimo, resta caracterizado o chamado  acréscimo patrimonial 

                                                     
física apresentará  relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no País ou 
no exterior, constituam o seu  patrimônio e o de seus dependentes, em 31 de dezembro do ano-
calendário, bem como os bens e direitos  adquiridos e alienados no mesmo ano.  
§ 1º Devem ser declarados: I - os bens imóveis, os veículos automotores, as embarcações e 
as aeronaves,  independentemente do valor de aquisição;  
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a descoberto, diante da ausência de lastro legítimo ao  aumento do patrimônio 

do contribuinte no período fiscalizado, possibilitando a  tributação dos valores. 

Por todas as evidências, revelam-se corretas as conclusões   

 

§ 1º Devem ser declarados: I - os bens imóveis, os veículos 

automotores, as embarcações e as aeronaves,  independentemente do valor de 

aquisição;  

da fiscalização, que desconsiderou o empréstimo noticiado, por 

simulação absoluta,  à falta de quaisquer elementos que demonstrem tenha se 

concretizado a operação.   

[...]  

(TRF-4 - AC: 957 RS 2006.71.06.000957-9, Relator: JOEL ILAN 

PACIORNIK, Data  de Julgamento: 04/07/2012, PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: D.E.  18/07/2012)  

T’IB“TÁ’IO. I–POSTO DE ’ENDA PESSOA FÍSICA. JUROS DE MORA  

LEGAIS. NÃO INCIDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº  

5020732-11.2013.404.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL  

FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 1. O imposto de renda pessoa física somente  

incide sobre rendimentos ou proventos, ou seja, sobre a aquisição de  

disponibilidade econômica ou jurídica que não tenha natureza indenizatória.  

[...]  

4. O imposto de renda pessoa física - IRPF é tributo cujo fato gerador é  

complexivo, motivo por que impõe a lei a obrigatoriedade da declaração de  

ajuste pelo contribuinte. Nessa sistemática, as retenções na fonte são meras  

antecipações do pagamento do imposto presumivelmente devido, a ser apurado 

em  declaração de ajuste anual, apresentada sempre no exercício financeiro 

seguinte  ao da percepção dos rendimentos  (AP/TRF4 n. 

50090769720134047003, 2ª  Turma, relatora: Desª. Maria de Fátima Freitas 

Labarrère).  

Pelo exposto, vê-se que o princípio da legalidade foi plenamente 

respeitado na  autuação das operações e rendimentos oriundos das 

criptomoedas. E, diante disso,  afasta-se o argumento de que a Instrução 
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Normativa nº 1888/2019 violaria o princípio  da legalidade, afinal a imposição 

se resulta do corpo da lei, a IN somente estabelece  como as declarações de 

operações realizadas com criptoativos devem proceder, aqui  se trata do mero 

exercício da capacidade colaborativa, quanto a isso diz Leandro  Paulsen:   

 

A tributação não prescinde da ampla colaboração dos cidadãos. As   

obrigações tributárias não se limitam à contribuição de cada um conforme a sua  

capacidade contributiva. Envolvem, também, a colaboração das pessoas em um  

sentido amplo de cooperação, ajuda, auxílio, requerendo que concorram para  

efetividade da tributação. Faz-se necessário, enfim, que as pessoas coordenem  

esforços, participando conforme as suas possibilidades para que a tributação 

ocorra  e cumpra a sua finalidade.  

Essa colaboração abrange uma plêiade de obrigações que ensejam ao fisco  

ciência quanto à ocorrência dos fatos geradores para fins de fiscalização e  

lançamento dos tributos e que inclusive facilitam, asseguram e garantem sua  

arrecadação 10.  

 

Para Paulsen o dever de colaboração tem fundamento constitucional, 

segundo  ele tributo é um dever fundamental, baseado no Estado de Direito 

Democrático e  Social, para otimização e viabilização do exercício da tributação 

no cumprimento de sua função.   

Esse dever de colaboração imposto pela Instrução Normativa não se 

equipara  as obrigações acessórias ou principais do Direito Tributário, razão 

pela qual não se  submete aos princípios constitucionais tributárias, pois 

apenas exige um dever de  colaboração do contribuinte. Ou seja, representa 

apenas um auxílio do fisco. A IN é  uma medida de mera complementação da 

legislação já vigente, não tem caráter  impositivo.  

b. Princípio da Irretroatividade:  

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 150, III, a , a vedação de 

a  “nião cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início 

da  vigência da lei que os houver instituído ou aumentado , o chamado Princípio 

da  Irretroatividade.  

                                                     
10 PAULSEN, Paulo. Capacidade colaborativa: princípio de Direito Tributário para obrigações 
acessórias e  de terceiros. 2014; 
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Seguindo a mesma linha de que a regulamentação norteadora se dá em 

forma  em forma de lei, vemos que, da mesma forma, o princípio da 

irretroatividade fora  respeitado, afinal as normas que estabelecem o ônus 

tributário entraram em vigência  anteriormente ao fato gerador do Recurso em 

questão (Lei 9.250, de 26 de dezembro  de 1995 e Lei 5.172, de 25 de outubro de 

1966).  

c. Princípio da isonomia tributária:  

O princípio da igualdade é encontrado no art. 150, II, da CF/88, nos 

seguintes  termos:  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado  à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  

 

II  instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação  profissional ou 

função por eles exercida, independentemente da  denominação jurídica dos 

rendimentos, títulos ou direitos.   

 

Assim, como ensina Vittorio Cassone, "a desigualdade pode ser em 

relação a  pessoas, bens, atividade econômica, situação jurídica e até situação 

de fato, mesmo  que este fato, que desiguala, seja unitário ou momentâneo"11. 

Logo, o princípio da  igualdade tributária, não corresponde exatamente ao da 

igualdade genérica,  constante do caput do art. 5o, CF/88:  

 

Art. 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,  

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade  do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos  seguintes:   

 

Seguindo a linha de Roque Antonio Carrazza12, a isonomia tributária seria 

no  sentido de que o tributo não pode atingir apenas um ou alguns contribuintes, 

deixando  a salvo outros que, comprovadamente, se achem na mesma condição. 

                                                     
11 CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 28ª edição, 2018. [Minha Biblioteca] 
Retirado de:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books, p. 70. 
12 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional tributário. 28ª edição, 2012. 
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Ainda, diz que  será inconstitucional - indo contra ao princípio da igualdade  a 

lei tributária que  selecione pessoas, para submetê-las a regras peculiares, que 

não alcançam outros,  ocupantes de idênticas posições jurídicas.  

Neste sentido, a igualdade serve para comparar situações iguais e 

desiguais, e  não pode ser confundida com o princípio da capacidade 

contributiva que busca  examinar e adequar a densidade da tributação, mas que 

com ele tem uma finalidade  adequada para encontrar o justo tratamento 

tributário dispensado ao contribuinte,  assim permitindo uma tributação mais 

intensa ou não a partir das condições fáticas e  subjetivas dos contribuintes.  

Desta maneira, tributar a referida renda, nada mais é do que manejar  

adequadamente a tributação para que os contribuintes que se colocam em 

situação  equivalente, sejam tratados e tributados de forma equivalente. 

Incoerente seria a  atuação do Fisco em tributar quem faz operações de 

natureza similar, e deixar de  tributar situações como a que se coloca no caso 

em tela, seria uma prática  inconstitucional por parte do entre tributante em 

desfavor do erário público e por  consequência danosa para toda a sociedade.  

 

V RAZÕES DE AUTUAÇÃO  

 

Diante de todo o exposto, vê-se que a atitude da Receita Federal não viola  

nenhuma lei, ou norma da Constituição Federal, muito menos os princípios do 

Direito  Tributários expostos13. Portanto, necessário se faz a subsunção do caso 

ao  ordenamento jurídico anteriormente apresentado. Vejamos caso a caso:  

i. O contribuinte, ora recorrente, não efetuou o pagamento do Imposto de  

Renda por ganho de capital com relação à sua unidade de Bitcoin adquirida  em 

2016, no valor monetário de R$3.500,00, e sua posterior utilização para  a 

aquisição de 150 (cento cinquenta) Litcoins no ano de 2017, avaliada em  

R$66.000,00. Também não efetuou o pagamento de Imposto de Renda  pelo 

ganho de capital desses 150 Litcoins, posteriormente utilizado na  compra de 

um carro, em operação fixada em R$120.000,00. Vê-se que aqui  não foi 

                                                     
13  Perguntas e Respostas IRPF 2019. Receita Federal. Disponível em:  
http://receita.economia.gov.br/irpf/2019/perguntas-e-respostas-irpf-2019.pdf, Acesso em: 
15.09.2019; 
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respeitada a medida de 15% de declaração ao Imposto de Renda,  

desrespeitando o que determina a Lei 9.250/95; e  

ii. Por fim, não declarou as operações realizadas na Declaração de 

Ajustes  Anuais, conforme orienta de forma clara e objetiva o guia de perguntas 

e  respostas para o Imposto de Renda de 2017:  

MOEDA VIRTUAL - COMO DECLARAR  

447  As moedas virtuais devem ser declaradas? 

Sim. As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam  

consideradas como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem  ser 

declaradas na Ficha Bens e Direitos como outros bens , uma vez  que podem ser 

equiparadas a um ativo financeiro. Elas devem ser  declaradas pelo valor de aquisição.  

 

VI DEVER FUNDAMENTAL DE TRIBUTAÇÃO  

 

Segundo Alessandro Mendes Cardoso, a fundamentação ao dever de 

recolher  tributos se dá pelo caráter social do Estado, que passa também a ser 

justificado pelo  dever da solidariedade, uma vez que se configura em 

instrumento a serviço da política  social e econômica do Estado 

redistribuidor 14. O dever de contribuir teria, segundo o  autor, teor ético de 

justiça social, pois há uma conexão entre o dever de contribuir para  o sustento 

dos gastos públicos e o princípio da solidariedade (que compõe o moderno  

status da cidadania), e, também, seus efeitos atingem a consecução dos fins do  

Estado. Pois, do cumprimento do dever de contribuir encontram-se 

dependentes a  realidade e a viabilidade e concretização dos direitos 

fundamentais aos cidadãos  brasileiros. E, portanto:  

 

O dever de pagar impostos é um dever fundamental. O imposto não é meramente 

um sacrifício, mas sim, uma contribuição necessária para que o Estado  possa 

cumprir suas tarefas no interesse do proveitoso convívio de todos os  cidadãos. O 

Direito Tributário de um Estado de Direito não é Direito técnico de  conteúdo 

qualquer, mas ramo jurídico orientado por valores. O Direito Tributário  afeta não 

só a relação cidadão/Estado, mas também a relação dos cidadãos uns  com os 

                                                     
14  CARDOSO, Alessandro Mendes. O dever fundamental de recolher tributos no Estado 
Democrático de  Direito. Porto Alegre: Editora do Advogado, 2014, pg. 146; 
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outros. É direito da coletividade 15.  

 

VII PEDIDO  

 

Diante do todo exposto, a parte recorrida vem, respeitosamente, perante 

V.  Exas., requerer o não provimento do Recurso Extraordinário em questão, pela  

argumentação anteriormente exposta.  

 

Nesses termos,  

sempre respeitosamente,  

pede deferimento.  

Cidade, data.  

Advogado  

OAB/UF n. XXX 

 

 

                                                     
15 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. São 
Paulo:  Malheiros, 2002, p. 13. 
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EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

Recorrente: JORGE PEREIRA   

Recorrido: UNIÃO FEDERAL  

Autos de n.º: ....  

 
1 DOS FATOS  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Jorge Pereira em face 

da União  Federal, impugnando Acórdão que reconheceu que o Recorrente, nos 

anos de 2016 e 2017: I - deixou de efetuar o pagamento do Imposto de Renda 

de Pessoa Física (IRPF) por ganho de  capital concernente às criptomoedas que 

utilizou neste período; e II - deixou de declarar as  operações realizadas nas 

respectivas Declarações de Ajuste Anual.   

Após terem sido julgados improcedentes seus pedidos em 1ª e 2ª 

instância, o Recorrente,  perante a instância superior, insiste em alegar a 

ocorrência de suposta violação ao art. 150, I, da  Constituição da República de 

1988 (CR/88) e sustenta a impossibilidade de suas operações  financeiras com 

criptomoedas serem tributadas através do Imposto de Renda sobre o ganho de  

capital.  

Contudo, tem-se que as decisões anteriormente proferidas encontram-

se corretas e, por  esta razão, merecem ser mantidas por esse Excelso Tribunal, 

conforme se demonstra pela  argumentação a seguir aduzida. 

 

2 DA ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS   

 

2. 1 Da adequação ao Princípio da Legalidade e da constitucionalidade da 

Instrução  Normativa n.º 1.888/2019  

 

O Recorrente sustenta, em suas razões recursais, ter havido violação ao 
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Princípio da  Legalidade tributária (art. 150, I da CR/881) na autuação realizada 

pela Fazenda Pública,  concernente à cobrança do Imposto de Renda sobre as 

operações com ganho de capital  envolvendo as criptomoedas do contribuinte.  

Isto porque, segundo o contribuinte, a autuação formulada pela Recorrida 

considerou as informações voluntariamente prestadas pela Exchange 2 

intermediária das transações com  criptomoedas do Recorrente, 

fundamentando-se não em uma Lei, mas na Instrução Normativa  (IN) n.º 1.888, 

de 03 de maio de 2019, ato normativo diverso que, para o contribuinte, deveria  

ser declarado inconstitucional.   

Em verdade, segundo o Princípio constitucional da Legalidade tributária, 

o Poder  Público somente poderá instituir ou majorar tributos por meio de Lei 

em sentido estrito. Assim,  o que se espera do legislador, no processo legislativo 

que conduz, é a descrição esmiuçada das  circunstâncias que permitirão a 

tributação3.   

Contudo, nos termos do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN), 

entende-se que  o mandamento oriundo do Princípio da Legalidade refere-se 

apenas às obrigações principais  relativas à tributação, não comportando as 

obrigações acessórias. Segundo o dispositivo abaixo  transcrito4:   

 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:  

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;  

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 

26,  39, 57 e 65;  

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o 

disposto  no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;  

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto 

nos  artigos 21, 26, 39, 57 e 65;  

                                                     
1 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao  Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça (...)  
2  Exchanges são plataformas online que facilitam a compra, a venda e a troca de moedas 
digitais. Elas conectam  pessoas que desejam vender e comprar criptoativos, assegurando que 
cada um receba o que foi negociado de forma  segura e mais prática. 
3 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 13º Edição. Rio de Janeiro: Forense. 2015, 
p.77-80. 
4 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Brasília, DF, out 
1966.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm. Acesso em: 12 set. 
2019. 
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V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus  

dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;  

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de  

dispensa ou redução de penalidades.  

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que  

importe em torná-lo mais oneroso.  

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste  

artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. (grifo nosso)  

 

Por obrigação tributária principal, entende-se o dever de entregar 

dinheiro ao Estado,  seja pela tributação seja pela sanção pecuniária exigida, 

configurando-se como prestação  patrimonialmente avaliável. Entende-se, 

assim, que as normas que dispõem sobre obrigações  principais são normas de 

caráter material.   

A obrigação acessória, diferentemente, não possui estimativa de valor, 

sendo a  prestação de fazer ou de não fazer consistente, por exemplo, em 

escriturar, em emitir notas  fiscais, em aceitar a fiscalização, em exibir livros de 

contas e, também, em prestar declarações  à Receita Federal5. Aqui, não há 

normas de aspecto material, mas normas procedimentais  referentes às 

obrigações acessórias.   

Nos moldes do art. 113, §2º do CTN6, as obrigações acessórias decorrem 

da legislação  tributária  (e não da Lei em sentido estrito), podendo ser 

estipuladas por qualquer ato normativo  infralegal. Isto, porque não se referem 

à criação, à instituição ou à majoração de um tributo - atributos pecuniários que 

só podem ser impostos por Lei -; mas a prestações formais praticadas  no 

interesse da arrecadação e/ou da fiscalização dos tributos pela Fazenda 

Pública.   

A partir destes conceitos e considerando, ainda, o que dispõe a IN n.º 

1.888/2019, o que  se evidencia é que as obrigações por ela instituídas não 

consistem em obrigações principais, posto que não possuem teor pecuniário.   

                                                     
5 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 13º Edição. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 
1090- 1091. 
6  Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. (...) § 2º A obrigação acessória 
decorre da legislação  tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da  fiscalização dos tributos.  (grifo nosso). 
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Tratam-se, ao contrário, de obrigações acessórias, cuja instituição pode 

ser feita por  meio de qualquer ato normativo, inclusive por IN, que fixe a 

obrigação de prestar informações  à Receita Federal do Brasil (RFB) na 

ocorrência de operações financeiras realizadas com  criptoativos7 . Fala-se, 

aqui, no fato gerador  das obrigações acessórias: da mesma forma que  ocorre 

nas obrigações principais, para que uma prestação formal de interesse da 

Fazenda seja devida, é necessário que uma de suas hipóteses de incidência se 

materialize. No caso das  moedas virtuais, basta que uma transação econômica 

seja por meio delas executada para que  exsurjam obrigações acessórias.8   

Há um segundo aspecto que merece ser destacado. Conforme 

argumenta o Recorrente,  não seria ele o responsável pela prestação de 

informações à Receita a respeito de suas  transações. Este dever teria sido 

atribuindo à Exchange brasileira que intermediou os negócios  com as 

criptomoedas. Portanto, seria possível afirmar que o contribuinte é o 

responsável pelo  cumprimento da obrigação tributária em questão.   

Tal argumento, mais uma vez, contraria a IN n.º 1.888/2019, a qual 

dispõe, em seu art.  6º, §29, que a obrigação de prestação de contas, perante a 

Receita Federal do Brasil, aplica-se  às pessoas que realizem quaisquer 

operações envolvendo criptomoedas. Assim, mesmo que a  Exchange brasileira, 

responsável pela venda dos ativos, não se pronunciasse perante a Receita  

Federal, entregando os dados concernentes às transações operadas com as 

                                                     
7  Art. 1º Esta Instrução Normativa institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de 
informações relativas às  operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da 
’eceita Federal do Brasil (’FB).  
8  BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 13º Edição. Rio de Janeiro: 
Forense. 2015, p. 1091. 9 Art. 6º Fica obrigada à prestação das informações a que 
se refere o art. 1º:  
§ 2º A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que 
realizar quaisquer das  operações com criptoativos relacionadas a seguir:  
I - compra e venda;  
II - permuta;  
III - doação;  
IV - transferência de criptoativo para a exchange;  
V - retirada de criptoativo da exchange;  
VI - cessão temporária (aluguel);  
VII - dação em pagamento;  
VIII - emissão; e  
IX - outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.  
9  
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criptomoedas,  caberia ao Recorrente, comprador, prestar as informações 

devidas à RFB.   

Cumpre salientar, ainda, que a autuação da Fazenda Pública se adequa 

ao Princípio da  Legalidade também no que tange à obrigação principal, 

referente à cobrança do IR sobre o  acréscimo patrimonial obtido com as 

operações envolvendo as criptomoedas do contribuinte.  Isto, porque, tal qual 

será explanado nos tópicos subsequentes destes memoriais, a renda obtida  em 

função de operações com criptoativos é considerada ganho de capital e, nos 

termos da Lei  n.º 13.259/2016 e da Lei n.º 7.713/1998, sob o ganho de capital 

decorrente da alienação de bens  e direitos de qualquer natureza deve incidir o 

Imposto de Renda.   

De tudo quanto exposto, considerando-se que não há irregularidade na 

instituição de  obrigações acessórias por meio da IN n.º 1.888/2019; que cabia 

também ao contribuinte a  declaração de suas operações com criptomoedas; e 

que a cobrança do IR pela Fazenda Pública  sobre o ganho de capital é 

legitimada pela Lei n.º 13.259/2016 e pela Lei n.º 7.713/1998, há de  se 

reconhecer a constitucionalidade da Instrução Normativa n.º 1.888/2019, bem 

como a adequação da autuação da RFB ao Princípio da Legalidade no tocante 

às obrigações principais  e acessórias, não merecendo prosperar os 

argumentos do Recorrente.   

 

2. 2 Da adequação ao Princípio da Segurança Jurídica   

 

Reconhecida a adequação da autuação da Fazenda Pública ao Princípio 

da Legalidade,  reconhece-se, por conseguinte, sua adequação ao Princípio da 

Segurança Jurídica.   

Sendo dever do legislador discriminar ao máximo as circunstâncias que 

permitirão a  tributação, o que se espera, da norma por ele formulada, é a 

contemplação tanto da hipótese de  incidência do tributo quanto dos efeitos 

decorrentes de sua manifestação enquanto fato gerador.  Em outras palavras, 

é preciso que a norma tributária indique que a ocorrência de um certo  evento 

que se encaixe na previsão legal gera o dever da Fazenda Pública de cobrar o 
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tributo e  a obrigação do contribuinte de pagá-lo.  

Quer isto dizer que a norma tributária, amparada no Princípio da 

Segurança Jurídica, já  traz, em si, as consequências da ocorrência do fato 

gerador. Ou seja, tal qual elucida Humberto  Ávila, a norma tributária, na medida 

em que comporta a previsibilidade, permite, de um lado,  a mensuração da 

atuação do Poder Público frente à tributação e, de outro, o cálculo antecipado,  

pelo contribuinte, de seus encargos tributários 10 . Isto, para que os sujeitos 

sejam onerados tão  somente naquilo que encontra previsão legal.   

Neste sentido, explica Paulo de Barros Carvalho que, com a norma 

tributária, os  destinatários dos comandos jurídicos têm a certeza de que, 

ocorrendo um fato gerador, há, como consequência, a cobrança do tributo pela 

Fazenda  o que permite que estes adequem suas  condutas e planejamentos 

financeiros ao texto normativo preexistente . Nas palavras de  Barros, a 

regulamentação das condutas passíveis de tributação possibilita ao 

contribuinte o  planejamento de ações futuras, cuja disciplina jurídica 

conhecem, confiantes que estão no modo  pelo qual a aplicação das normas do 

direito se realiza 11.   

Por norma tributária, entende-se tanto os atos normativos instituidores 

de obrigações  principais quanto os estipuladores de obrigações acessórias, de 

modo que qualquer um deles  deve observar o Princípio da Segurança Jurídica, 

a fim que a Fazenda Pública não crie tributos  ou pratique atos 

arrecadatórios/fiscalizatórios sem que o contribuinte tenha esta expectativa12.   

No presente caso, considerando-se que a IN n.º 1.888/2019 sob a qual 

se funda a  autuação da Fazenda Pública institui previamente obrigações 

acessórias ao contribuinte,  indubitável que respeita o Princípio da Segurança 

Jurídica. Isto, pois referida Instrução já traz  as previsões sobre a necessidade 

                                                     
10 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 3º Edição. São Paulo: Saraiva. 2008, 
p.312. 
11 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19º Edição. São Paulo: Saraiva. 2008, 
p.166. 
12  BORGES, José Souto Maior. O princípio da segurança jurídica na criação e aplicação do 
tributo. Revista  Diálogo Jurídico, Salvador, n. 11, fev/2002. Disponível em:  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mT53j2GwCtYJ:www.unifacs.br/rev
istajuridica/arquiv o/edicao_marco2002/corpodocente/DIALOGO-JURIDICO-11-FEVEREIRO-
2002-ATUALIDADE-CALMON DE-PASSOS.doc+&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 12 
set. 2019, p.02. 
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de o contribuinte prestar contas à Receita Federal quando  realizar alguma das 

operações com criptoativos enumeradas em seu art. 6º, §1º.   

Raciocínio equivalente pode ser aplicado em relação à obrigação 

tributária principal,  conforme será demonstrado ao longo da argumentação 

realizada. Tendo em vista que a  autorização da tributação da hipótese já estava 

presente no ordenamento jurídico, em específico na Lei n.º 13.259/2016 e na 

Lei n.º 7.713/1998, o contribuinte já deveria ter conhecimento  acerca da 

incidência tributária. Dessa forma, considerando-se que ele já tinha possuía 

ciência de que sob o ganho de capital deve incidir o IR, não há que se falar em 

surpresa do Recorrente  quanto à tributação de seu acréscimo patrimonial, 

auferido pelas operações com os criptoativos.  O que confirma, igualmente, a 

observância da Segurança Jurídica também em relação à  obrigação principal.   

Logo, se já havia a previsão legal de o Recorrente prestar informações 

sobre as  operações que realizou com as criptomoedas, bem como da 

tributação de seu acréscimo  patrimonial, não se pode dizer que foi 

surpreendido pela autuação da Receita Federal. Ao  contrário, obediente ao 

Princípio da Segurança Jurídica, evidente que o ato  arrecadatório/fiscalizatório 

da Fazenda Pública, fundamentado na IN n.º 1.888/2019, na Lei n.º  

13.259/2016 e na Lei n.º 7.713/1998, era esperado.  

 

2. 3 Da adequação ao Princípio da Irretroatividade Tributária   

 

Quanto ao argumento do Recorrente de que a aplicação da Instrução 

Normativa n.º  1.888/2019 violaria o princípio da irretroatividade tributária, 

constante no art. 150, inciso III, alínea a  da C’/88, necessário transcrever 

referido dispositivo constitucional para que seja  feita sua análise13:   

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 

à  União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  

III - cobrar tributos:  

                                                     
13 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm. Acesso em: 12 set. 2019.  
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a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os   

houver instituído ou aumentado; (grifo nosso)   

 

De fato, a redação da norma supratranscrita torna indubitável que aos 

entes federados é  proibida a instituição ou a majoração de tributos 

concernentes a fatos geradores anteriores ao  início da vigência da lei que os 

houver instituído ou aumentado.   

Conforme já dito no tópico 1 destes memoriais, o ato de instituir ou de 

aumentar um  tributo corresponde a imposição de uma obrigação principal, 

posto que dotada de valor  econômico. Tal qual exposto anteriormente, a IN n.º 

1.888/2019 apenas introduz obrigações  acessórias ao contribuinte, 

demandando dele a prestação de informações relativas às operações  

realizadas com criptoativos.   

Portanto, não prospera a alegação do Recorrente de que a obediência à 

Instrução  Normativa, pela RFB, violaria o princípio da irretroatividade.   

Ora, o art. 150 da CR/88 (analisado, ressalte-se, sob a ótica do princípio 

da legalidade),  é claro ao proibir a retroatividade das leis tributárias que criem, 

especificamente, obrigações  principais, instituindo ou majorando tributos, não 

se referindo, pois, a atos normativos que  elaborem obrigações tributárias 

acessórias.   

Corrobora para este entendimento o próprio Código Tributário Nacional 

que, em seu  art. 144, caput e § 1º, dispõe que a obrigação principal rege-se pela 

lei vigente no momento do  fato gerador e que as obrigações acessórias, 

relativas à fiscalização pela autoridade  administrativa tributária, regem-se pela 

legislação posterior que institua novos critérios de  apuração tributária. Nos 

termos do dispositivo14:   

 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da 

obrigação  e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada 

ou revogada.  

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato  

                                                     
14 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Brasília, DF, out 
1966.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm. Acesso em: 12 set. 
2019. 
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gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos 

de  fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades 

administrativas, ou  outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, 

neste último caso, para  o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

(grifo nosso)  

 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive, é 

pacífica ao sustentar  que normas tributárias de caráter procedimental, ou seja, 

como já visto, pertinentes a obrigações  acessórias, têm aplicação retroativa, 

conforme o artigo 144, § 1º, do CTN. Em sede do Recurso  Especial 1039364/ES, 

é o que decidiu o Ministro Relator Humberto Martins:   

 

O artigo 144, § 1º, do CTN prevê que as normas tributárias procedimentais ou 

formais  têm aplicação imediata, ao contrário daquelas de natureza material, que 

somente  alcançariam fatos geradores ocorridos durante a sua vigência. (BRASIL. 

Superior  Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 1039364/ES. Plenário. Relator: 

Ministro  HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA. Sessão de 26.08.2008. Diário 

do  Judiciário Eletrônico, Brasília, DF, 26 set. 2008).  

 

Vê-se, então, que o § 1º do art. 144 do CTN traz hipótese excepcional de 

aceitação da  retroatividade da norma tributária, admitindo que atos normativos 

que instituem novos critérios  para o processo fiscalizatório do lançamento 

tributário, ainda que posteriores ao fato gerador,  sejam aplicados ao referido 

lançamento.  

Se, contudo, não estiver evidente a possibilidade de aplicação da IN n.º 

1.888/2019 ao  caso do contribuinte, vale dizer que suas alegações de violação 

da irretroatividade da norma  tributária não prosperam. À época dos fatos, já 

existiam previsões da Receita Federal de que  seria necessário declarar as 

operações realizadas pelo Recorrente no âmbito do IR.   

Em 2017 e 2018 (anos em que a Receita dispôs sobre as declarações de 

Imposto de  Renda relativas, respectivamente, aos anos de 2016 e 2017), já 

haviam instruções normativas  que obrigavam o contribuinte a declarar no IR 

os ganhos de capital auferidos nos anos  anteriores.   

Segundo a Instrução Normativa n.º 1690/2017:   
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Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao 

exercício  de 2017 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 

2016: (...) III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou 

direitos sujeito à  incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de 

valores, de mercadorias, de  futuros e assemelhadas (grifo nosso);  

   

E, de igual forma, nos termos da Instrução Normativa n.º 1974/201815:   

 

Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao 

exercício  de 2018 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 

2017: (...) III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou 

direitos sujeito à  incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de 

valores, de mercadorias, de  futuros e assemelhadas (grifo nosso);  

 

Da leitura das supratranscritas IN, à época dos fatos geradores das 

obrigações  concernentes ao Recorrente, já era devida a declaração, no IR, dos 

ganhos de capital auferidos  com a alienação de bens e direitos sujeitos à 

incidência do Imposto de Renda. Tal norma diz  respeito às criptomoedas pois, 

tal qual será demonstrado nos próximos tópicos destas  contrarrazões, as 

criptomoedas, enquanto bens incorpóreos assemelhados a investimentos,  

equiparam-se a ganhos de capital para fins de declaração do IRPF, devendo, 

portanto, serem  declarados junto aos bens e direitos .  

Ressalte-se, ainda, que, mesmo que se aceite a tese de que houve 

violação ao princípio  da irretroatividade da norma tributária (reconhecendo 

indevida a obrigação acessória instituída  pela IN n.º 1.888/2019), tem-se que 

a tributação ora debatida ocorreu em razão das informações  voluntariamente 

prestadas pela Exchange que intermediou as operações realizadas pelo  

Recorrente.   

Logo, a admissibilidade  ou não  das referidas obrigações acessórias 

em nada interfere  na exigência realizada pela Fazenda Pública, que embasou 

sua autuação em informações  previamente fornecidas pela Exchange, 

legitimada a prestá-las nos termos do art. 6º, inciso I,  também da Instrução 

                                                     
15 RECEITA FEDERAL BRASILEIRA. Instrução Normativa nº 1974/2018, de 26 de fevereiro de 
2018.  Brasília, 2017. 
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Normativa n.º 1.888/2019.  

 

3 DA NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS  

 

O Recorrente alega que as criptomoedas devem ser consideradas 

moedas. Todavia, não  é este o entendimento do Banco Central do Brasil  

BACEN, autoridade responsável pela  emissão da moeda corrente brasileira.   

Em termos econômicos, a moeda se caracteriza por três dimensões. Na 

primeira delas,  atua como instrumento intermediário das transações 

econômicas, sendo usada para liquidá-las,  quitando suas obrigações. Na 

segunda, enquanto unidade de conta, é divisível, possibilitando a  realização de 

contas e o fornecimento de um referencial de valor para os produtos  

mercantilizados. Já na terceira, é mecanismo de aferição de riqueza de quem a 

possui,  configurando-se como reserva de valor, do que decorre que pode ser 

guardada sem perder o  próprio valor.   

A partir dessa perspectiva, num primeiro momento poder-se-ia afirmar 

que as  criptomoedas são exemplos de moeda, já que podem ser utilizadas para 

a compra de  mercadorias, que são divisíveis, que obedecem o referencial de 

valores estipulados aos produtos  comercializados, e que são forma de medir a 

riqueza de quem as detém.   

Contudo, para que um ativo seja enquadrado no conceito oficial de 

moeda, além dos  mencionados aspectos econômicos, é imprescindível que 

esteja ligado ao Estado. Isto,  considerando-se o que prevê o art. 21, VII da 

CR/8816 , segundo o qual é competência exclusiva  da União a emissão de 

moedas, o que é feito por meio do BACEN (art.164 da CF/88). Tal fato,  

entretanto, não é observado no âmbito das criptomoedas.   

Conforme se verifica, por possuírem sistema de emissão, denominação 

e valor próprio,  as moedas virtuais não são emitidas pelo Banco Central 

(tampouco garantidas ou reguladas por  ele) e, por isso, não mantém vínculos 

com o Poder Público. Ao contrário, são arquivos digitais  criptografados 

presentes no mundo online; com armazenamento resguardado por um banco 

                                                     
16 Art. 21. Compete à União: (...) VII - emitir moeda . 
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de  dados onde não há lastro de valores que possuem valoração flutuante); sem 

uma autoridade  controladora; que demandam, para sua utilização, a criação de 

um código virtual e,  posteriormente, de uma assinatura digital autorizadora das 

transações financeiras.   

Por este conceito, é notório que as criptomoedas não se confundem com 

o dinheiro  eletrônico. Este, autorizado pelo ordenamento jurídico pátrio por 

meio da Lei n.º 12.865/2013, é a representação digital da moeda corrente 

brasileira (real) para a execução de transferências  eletrônicas 17 . Assim, 

diferentemente das moedas virtuais, o dinheiro eletrônico, representando  a 

moeda oficial - emitida pelo BACEN -, integra o sistema econômico-financeiro 

nacional,  sendo fiscalizado pelo Banco Central.   

Por meio do Comunicado nº 31.379, de 16 de novembro de 201718, o 

próprio Banco  Central reforça a disparidade entre as criptomoedas e as moedas 

eletrônicas:  

 

[a] denominada moeda virtual não se confunde com a definição de moeda 

eletrônica de que trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e sua 

regulamentação por meio  de atos normativos editados pelo Banco Central do 

Brasil, conforme diretrizes do  Conselho Monetário Nacional. Nos termos da 

definição constante nesse arcabouço  regulatório consideram-se moeda eletrônica 

os recursos em reais armazenados em  dispositivo ou sistema eletrônico que 

permitem ao usuário final efetuar transação de  pagamento . Moeda eletrônica, 

portanto, é um modo de expressão de créditos  denominados em reais. Por sua vez, 

as chamadas moedas virtuais não são  referenciadas em reais ou em outras 

moedas estabelecidas por governos soberanos (grifo nosso).  

 

Cumpre salientar, por ora, que o mesmo Comunicado dispõe que as 

criptomoedas não  são emitidas pelo BACEN, distanciando-se da acepção de 

moeda mesmo sendo valores  divisíveis, capazes de medir riquezas e de figurar 

em transações econômicas.   

                                                     
17 Art. 6º Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamento 
que passam a integrar  o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos desta Lei, 
considera-se: (...) VI - moeda eletrônica - recursos armazenados em dispositivo ou sistema 
eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de  pagamento.    
18  RECEITA FEDERAL BRASILEIRA. Instrução Normativa nº 84, de 11 de outubro de 2001. 
Brasília, 2001. 
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Corrobora para esse entendimento o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal  (STF) em relação às moedas, elucidado pelo voto do ex-

Ministro Eros Grau no Recurso  Extraordinário n.º 478.410. Segundo o 

respeitável Tribunal, em que pese as unidades  monetárias diversas do real (no 

caso, as criptomoedas) configurarem-se como reservas de valor,  não possuem 

todos os atributos passíveis de qualificá-las como moedas. Nas palavras do ex  

Ministro Eros Grau, um profundo conhecedor das regras de Direito Econômico, 

a moeda emana  da ordem jurídica. Confira-se:  

 

A moeda, pois, não é senão um nome sacralizado pela ordem jurídica. Em 30 de 

junho  de 1994 ano o "real" passou a ser moeda (= unidade monetária) brasileira 

única e  exclusivamente porque assim o disse, definindo-o como tal, o direito 

positivo  brasileiro, inovado pela Medida Provisória 542/94. Todos as demais 

unidades  monetárias como tais definidas pelos ordenamentos jurídicos de outros 

Estados [ou  da iniciativa privada!] não revestem, no quadro do direito positivo 

brasileiro, a  qualidade de moeda. Não encerram os atributos monetários de 

validade e eficácia  indispensáveis ao cumprimento de sua função de padrão de 

valor e de liberação de  débitos pecuniários. Podem, é certo, consubstanciar reserva 

de valor, objeto de  avaliação patrimonial, coisa no sentido jurídico (= elemento que 

se inclui no patrimônio de sujeito de direito), constituindo instrumento de 

pagamento nos  mercados externos. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 

Extraordinário n.º  478.410/SP. Plenário. Relator: Ministro Eros Grau. Sessão de 

10/03/2010. Diário do  Judiciário Eletrônico, Brasília, DF, 14 mai. 2010.).  

 

Assim, admitindo-se que as criptomoedas não possuem todos os 

requisitos necessários  para que seja possível classifica-las como moedas, 

reconhece-se que, enquanto arquivos digitais  de valor, possuem natureza 

jurídica de bens incorpóreos, sem existência tangível, não possuindo  existência 

material, mas, ao revés, sendo meras abstrações digitais. Na explicação de 

Carlos  ’oberto Gonçalves, enquanto bens incorpóreos, teriam existência 

abstrata ou ideal, mais valor  econômico, como direito autoral, crédito, a 

sucessão aberta, o fundo de comércio etc 19.  

Equiparam-se, pois, a ações, a aplicações financeiras, funcionando na 

                                                     
19 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. v. 1. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 
278. 
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mesma lógica.  Quer isto dizer que, com a compra de uma moeda virtual, 

espera-se, da mesma forma como  ocorre em investimentos, que, com o tempo, 

haja retorno econômico, de modo a obter de volta  não apenas o capital 

investido, mas, também, um excedente a título de juros ou de dividendos.   

Seguindo este entendimento - de que as criptomoedas se assemelham 

a investimentos -  está a Comissão de Valores Monetários (CVM) que, em 11 de 

outubro 2017, assim se  manifestou: os ativos virtuais, [...], a depender do 

contexto econômico de sua emissão e dos  direitos conferidos aos investidores, 

podem representar valores mobiliários, nos termos do  art. 2º, da Lei 

6.385/76 20.   

Além disso, não possuindo lastro na moeda corrente vinculada ao 

BACEN, as  criptomoedas se equiparam a aplicações financeiras por possuírem 

valores flutuantes, que  dependem da confiança depositada no banco de dados 

virtual utilizado pelos que nelas  investem 21 . Disto, decorre a indubitável 

semelhança entre a oscilação de valor do mercado  acionário e a oscilação de 

valor observada em sede dos criptoativos.   

Vale mencionar, neste aspecto, conforme explicado por Haroldo 

Malheiros Duclerc  Verçosa22, que, para que houvesse estabilidade nos valores 

das criptomoedas, seria necessária  a intervenção estatal, ou seja, a vinculação 

ao Banco Central - o que ainda não aconteceu.  

Assim, por circularem sem a supervisão de qualquer autoridade 

monetária, por não  possuírem garantia de conversibilidade em outra moeda, 

por não serem lastreadas e por não  terem a garantia da estabilidade, diz-se que 

as criptomoedas, bem como o mercado em que  circulam, funcionam tal qual 

                                                     
20  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Imposto sobre a Renda – Pessoa  
Física:Perguntas e Respostas. Exercício de 2017. Ano-calendário de 2016. 
21 Também por meio do Comunicado n.º 31.379, o Banco Central explica que as criptomoedas 
não são emitidas  nem garantidas por qualquer autoridade monetária, por isso não têm 

garantia de conversão para moedas soberanas,  e tampouco são lastreadas em ativo real de 
qualquer espécie, ficando todo o risco com os detentores. Seu valor  decorre exclusivamente da 
confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor. 2. A compra e a guarda das  denominadas 
moedas virtuais com finalidade especulativa estão sujeitas a riscos imponderáveis, incluindo, 
nesse  caso, a possibilidade de perda de todo o capital investido, além da típica variação de seu 
preço. O armazenamento  das moedas virtuais também apresenta o risco de o detentor desses 
ativos sofrer perdas patrimoniais.  
22 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Breves Considerações Econômicas e Jurídicas sobre a  
Criptomoeda. A Bitcoin. São Paulo: 2016, p. 08. 
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as ações de empresas presentes nas bolsas de valores mundiais.  

Há de se apresentar, aqui, o Gráfico de Histórico de Preço do Bitcoin (uma 

das  criptomoedas usadas pelo Recorrente em suas transações autuadas pela 

Receita), referente aos  anos de 2011 a 2019, que demonstra a similaridade 

entre os criptoativos e o mercado acionário.23   

 

  

 
No gráfico, é notória não apenas a oscilação do valor da criptomoeda ao 

longo do tempo,  como sua nítida capacidade de gerar retorno econômico a 

seus investidores, do mesmo modo  como ocorre no âmbito da aplicação 

financeira.   

Assemelhando-se, portanto, a criptomoeda a uma ação, é possível tratá-

la como um  direito. Logo, na medida em que é adquirida ou vendida, está-se 

procedendo uma transação  com o direito relativo aos ativos financeiros do 

investimento. Isto considerado, rememorando  que operações financeiras com 

criptomoedas demandam a prestação de dados concernentes às  transações, 

                                                     
23 BUY BITCOIN WORLDWIDE (Estados Unidos da América). Gráfico do Histórico de Preço do 
Bitcoin.  2019. 
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entende-se que tais ativos, enquanto direitos, devem ser declarados, para fins 

de  cobrança do Imposto de Renda, na Ficha Bens e Direitos, como outros 

bens24. 

 

4 DO GANHO DE CAPITAL EM FUNÇÃO DAS OPERAÇÕES COM  CRIPTOMOEDAS  

 

Uma quarta questão tratada no Recurso Extraordinário interposto refere-

se à  impossibilidade de as transações realizadas por meio das criptomoedas 

serem consideradas  ganho de capital. Todavia, não assiste razão esse 

argumento.   

Reconhecendo-se as criptomoedas como ativos financeiros ou 

investimentos, admite-se  que suas operações são capazes de gerar ganho de 

capital, pois, se há retorno econômico  superior ao investimento feito, há 

acréscimo patrimonial.   

Por ganho de capital entende-se o lucro obtido pela alienação de 

qualquer ativo de  capital, onde o preço da venda do ativo ultrapasse o preço de 

compra do investimento. São  ganhos que podem ocorrer em ativos como bens, 

propriedades, fundos de investimentos,  obrigações, opções, colecionáveis e 

negócios, e, por configurarem acréscimo patrimonial, nos  termos da 

Constituição Federal de 1988, devem ser tributados pelo Imposto de Renda.   

Conforme o art. 153, III da CF/88, é necessária a instituição de imposto 

sobre renda e  proventos de qualquer natureza , já que, nos termos do §2º do 

mesmo dispositivo, a cobrança  do IR deve considerar, dentre outros critérios, o 

princípio da universalidade.   

Referido princípio, como explica Aliomar Baleeiro, impõe que o imposto 

sobre a renda  incida sobre qualquer espécie de rendimento (inclusive sobre o 

ganho de capital),  independentemente de sua origem, de sua natureza, ou do 

modo técnico de sua apropriação 25 .  Nas palavras de Julia de Menezes 

                                                     
24 É o que dispõe a Resolução n. 447 do Manual de Perguntas e Respostas sobre o Imposto de 
Renda, ao reconhecer  as criptomoedas como ativos financeiros, e não como moedas. 
25 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 13º Edição. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 
408.   
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Nogueira26:   

 

O Princípio da “niversalidade , por sua vez, regula a competência do legislador   

ordinário para o delineamento da base de cálculo do imposto sobre a renda,  

orientando-o a fazê-la abranger todos os elementos configuradores de riqueza 

nova,  incluindo tanto os rendimentos produzidos no Brasil quanto os derivados de 

fontes  estrangeiras. (grifo nosso).  

 

A mesma acepção de universalidade é encontrada no Código Tributário 

Nacional que,  em seu art. 43, prevê27:   

 

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 (grifo nosso).  

 

A respeito deste dispositivo, ensina Sacha Calmon Navarro Coêlho, 

renomado  advogado tributarista, que o Direito Tributário brasileiro considera 

tributáveis os acréscimos  patrimoniais que não decorrem de uma fonte 

permanente, como tais os provenientes do capital  e do trabalho ou da 

combinação de ambos , abrangendo, deste modo, também os ganhos  

auferidos de operações eventuais28.  

Como se não bastasse o indicado na Constituição e no Código Tributário 

Nacional, vale  mencionar a Lei n.º 13.259/2016 e a Lei n.º 7.713/1988, que 

dispõem sobre a tributação do  ganho de capital.   

Lê-se, no art. 1º da Lei n.º 13.259/201629 , que o ganho de capital em 

                                                     
26 NOGUEIRA, Julia de Menezes. Imposto Sobre a Renda na Fonte. São Paulo: Quartier Latin. 
2007, p. 63. 
27 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Brasília, DF, out 
1966.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm. Acesso em: 12 set. 
2019. 
28 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16º Edição. Rio de 
Janeiro: Forense,  2018, p. 356. 
29 Art. 1 o O art. 21 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995 , passa a vigorar com as seguintes 
alterações: Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação 
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decorrência de bens  e direitos de qualquer natureza também importa a 

incidência do IR. De igual modo elucida os  §§ 3º e 4º do art. 3º da Lei n.º 

7.713/198830, acrescentando, ainda, que a tributação independe  da forma de 

percepção do acréscimo patrimonial, bastando, para a incidência do IR, que 

tenha  havido o ganho de capital. É o que dispõem referidos dispositivos:   

 

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que 

importem  alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa 

de cessão de  direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, 

permuta,  adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração 

em causa  própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa 

de cessão de  direitos e contratos afins.  

§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, 

da  localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens 

produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, 

para  a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a 

qualquer  título. (grifo nosso)  

 

Ratifica este entendimento o ensinamento de Sacha Calmon, segundo o 

qual o ganho de  capital é tributado na medida em que encontra previsão legal 

e, simultaneamente, acresce novo  valor ao patrimônio do contribuinte  ambas 

situações percebidas no presente caso . Conforme Calmon31:  

No tangente aos ganhos lotéricos e outros eventuais e às mais-valias (ganhos de  

capital), tem-se que os primeiros são tributados por opção legislativa, e que os 

demais  ganhos (permutativos) só são tributáveis se previstos e na hipótese de 

                                                     
de bens e direitos de qualquer  natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com 
as seguintes alíquotas:  
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de  reais);  
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);  
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  
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).  
30 BRASIL. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Brasília, DF, out 1966. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm. Acesso em: 12 set. 2019. 
31 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16º Edição. Rio de 
Janeiro: Forense,  2018, p. 356. 
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acrescerem  valor novo ao patrimônio (a venda de ativos com prejuízo não é 

tributável). Somente  quando realizado, o provento é tributado (grifo nosso).  

 

Assim sendo, configurando-se o ganho de capital como riqueza nova, 

inquestionável  que o acréscimo patrimonial decorrente de operações 

envolvendo criptomoedas deve ser  tributado pelo IR. É o que dispõe o Manual 

de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda de  2019, em sua Resolução 

44732, que, equiparando as moedas virtuais a ativos financeiros, aduz  que sobre 

seus respectivos ganhos de capitais incide o mencionado imposto.  

Trazendo à discussão o direito comparado, numa análise do tratamento 

mundial  conferido às criptomoedas, vale mencionar a forma como os ativos 

financeiros são entendidos  em países como a Ucrânia, a Índia e a Argentina.  

Na Ucrânia, assim como no Brasil, as criptomoedas não possuem 

legislação específica.  Mas, entendidas como formas de propriedade intangível, 

dotadas de uso comum de  rotatividade, são equiparadas às ações especuladas 

no mercado financeiro, representando uma  forma de investimento, do que 

decorre a capacidade de gerar acréscimo patrimonial quando  valorizadas. 

Assim sendo, para as operações financeiras envolvendo criptomoedas, se há 

ganho  de capital, o país sugere que ele deve ser tributado a partir da alíquota 

de 19,5% do Imposto de  Renda genérico. Explica o Ministro das Finanças 

ucraniano que33:   

 

Dois tipos de operações são possíveis com criptomoedas  mineração e trading. 

Então,  digamos que compramos bitcoins por mil hryvnias (moeda da Ucrânia). 

Então  tivemos sorte e subimos para 2.000 hryvnias; depois deixamos o Bitcoin e 

creditamos  os fundos para uma conta bancária. A diferença é de 1.000 hryvnias  

e é sobre esse.   

 

                                                     
32  Moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam consideradas como 
moedas nos termos do  marco regulatório atual, devem ser declaradas na ficha Bens e Direitos  
como outros bens , uma vez que podem  ser equiparadas a ativos financeiros. Elas devem ser 
declaradas no valor da aquisição.  
33 ROCHA, Luciano. Ucranianos são orientados a pagar imposto de 19,5% sobre receitas com 
criptomoedas.  2018. Disponível em: https://www.criptofacil.com/ucranianos-sao-orientados-
a-pagar-imposto-de-195-sobre receitas-com-criptomoedas/valor que será cobrado imposto 
de renda , afirmou o ministro, acrescentando, a taxa  é de 19,5%  se isso é muito ou pouco, é 
uma questão retórica. 
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Já para a Índia, após pesquisas do departamentos de impostos de renda 

do estado de  Karmataka sobre a adesão e os padrões do comércio de moeda 

virtual dos indianos, concluiu se que o ganho de capital advindo das 

criptomoedas não pode ser desconsiderado da cobrança  de impostos do país. 

Nas palavras do próprio Diretor-Geral do setor de impostos indiano, B.R.  

Balakrishnan, referindo-se à cobrança do IR sobre os ganhos de capital relativo 

às criptomoeda, não podemos fechar as vistas".34 

Na reunião do Grupo dos 20 (G20) que ocorreu na Argentina em 2018, os 

líderes  mundiais se mostraram preocupados em como controlar e receber uma 

contrapartida com as  criptomoedas, e a própria Argentina indicou que uma das 

formas de tributação seria com o  ganho de capital com estas moedas, já que 

ainda não existe uma regulamentação específica para  este tipo de ativo 

financeiro.  

Importante salientar que além da alienação de ativos como forma de se 

obter acréscimo  patrimonial, a jurisprudência do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (CARF) vem  admitindo que a aquisição de bens ou de direitos 

por permuta também é capaz de levar ao ganho  de capital, motivo pelo qual há 

que se falar na cobrança do Imposto de Renda sobre o referido  ganho, vez que 

disponível, ainda que se concretize por meio da aquisição de bens e serviços. É  

o que se verifica no Acórdão n.º 2301-005.847, proferido pela 3º Câmara/ 1ª 

Turma Ordinária  do CARF:  

 

GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA. Na apuração do ganho de capital serão  

consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens  ou 

direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais  como 

as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação,  dação 

em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e  

venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. (...).   

Assim, havendo diferença positiva entre o valor da transmissão e o respectivo  

custo de aquisição, esta deve ser tributada como ganho de capital,  

independentemente da existência de fluxo financeiro (CARF. Recurso Voluntário:   

                                                     
34 RUPAM, Manoj Kumar Jain. India sends tax notices to cryptocurrency investors as trading 
hits $3.5  billion. 2018. 
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ac.n.º 2301-005.847. Relator: Antônio Sávio Nastureles, data de julgamento: 14 fev.   

2019, 3º Câmara/ 1ª Turma Ordinária, grifo nosso).  

 

A Instrução Normativa n.º 84, de 11 de outubro de 2001, corrobora para 

este  entendimento, dispondo, em seu art. 3º, que:  

 

Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem: I - 

alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão 

de   direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, 

adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em causa própria,   

promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de 

direitos e  contratos afins (grifo nosso).  

 

Nas operações financeiras realizadas pelo Recorrente com suas 

criptomoedas,  encontram-se configuradas a alienação e a permuta.   

Num primeiro momento, em 2016, o Recorrente adquiriu um Bitcoin 

(BTC) pelo valor  de R$3.500,00. Quando de sua valorização, em 2017, alienou 

sua criptomoeda para a aquisição  de 150 Litcoins (LTC), especulados em 

R$66.000,00.   

Destes dados, infere-se que a valorização do BTC ocorrida entre os anos 

de 2016 e 2017,  bem como a permuta dela decorrente, levaram ao acréscimo 

patrimonial do contribuinte no  montante de R$62.500,00.  

Mencione-se, aqui, a Resolução 607 do Manual de Perguntas e 

Respostas sobre o  Imposto de Renda de 201935, que, referindo-se à alienação 

de moedas virtuais36, amolda-se com  perfeição ao presente caso, dispondo 

que:  

Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais (bitcoins, por exemplo) cujo  

total alienado no mês seja superior a R$ 35.000,00 são tributados, a título de ganho 

de  capital, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro, e o  

recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia útil do mês  

                                                     
35 BRASIL. Receita Federal do Brasil. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Manual de 
Perguntas e  Respostas sobre o Imposto de Renda. Brasília: Ministério da Economia, 08 mar. 
2019.   
36  Vale dizer, corroborando para a tese de que não houve violação à irretroatividade da lei 
tributária, no Manual  de Perguntas e Respostas sobre o Imposto de Renda dos anos de 2017 e 
2018 já havia a previsão de que as  criptomoedas seriam declaradas no quesito de bens e 
direitos , precisamente na ’esolução 607 dos respectivos  manuais instrutórios. 
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seguinte ao da transação (grifo nosso).  

 

Posteriormente, também em 2017, valorizados os 150 litcoins 

anteriormente adquiridos,  o Recorrente os trocou em um carro, operação fixada 

em R$120.000,00.   

Assim, de igual forma, a partir da valorização dos litcoins, que ocasionou 

a permuta por automóvel em valor superior ao de aquisição das criptomoedas, 

Jorge obteve ganho de capital  equivalente a R$54.000,00.   

Aplicando-se o já mencionado entendimento analógico do CARF (Acórdão n.º 

2301- 005.847, proferido pela 3º Câmara/ 1ª Turma Ordinária), se é possível 

obter ganho de capital  por meio da permuta operacionalizada com 

criptomoedas, é devida a tributação sobre o  acréscimo patrimonial provocado 

- isto, nos mesmos termos da supramencionada Resolução n.  607.   

Assim, considerando-se que o ganho de capital obtido pelo contribuinte 

tanto pela  alienação quanto pela permuta de seus criptoativos superou 

R$35.000,00, inegável que deve ter  o acréscimo patrimonial decorrente da 

valorização de suas criptomoedas, avaliado em  R$116.500,00, tributado pelo 

IR.  

Vale salientar que a tributação em questão tem seu fundamento na 

Constituição Federal  de 1988 que, em seu art. 153, inciso III, estabelece que 

compete à União tributar a renda e os proventos de qualquer natureza, 

entendendo-se renda , nos termos do art. 43 do CTN, como  acréscimo 

patrimonial. Fundamenta-se, também, na Lei n.º 13.259/2016 e na Lei n.º 

7.713/1998 que, expressamente, determinam a tributação do ganho de capital 

decorrente da venda  superavitária de ativos financeiros.  

Indubitável, pois, que a Resolução 607 do Manual de Perguntas e 

Respostas sobre o  Imposto de Renda de 2019 apenas operacionaliza aquilo 

que está estipulado em Lei.  

Ressalte-se que, além de a tributação ora tratada possuir amparo legal 

nos dispositivos  supramencionados, atendendo, com isto, ao Princípio da 

Legalidade tributária, tem-se que ela  também se compatibiliza com o Princípio 

da Segurança Jurídica, anteriormente mencionado.  

Isto, porque, em razão do Princípio da Legalidade, os fatos tributáveis 



Equipe 00322  Fazenda Nacional   | 125 
 

devem estar  previamente fixados em Lei, de modo que ambas as partes da 

relação tributária  sujeito ativo  e sujeito passivo  tenham ciência de que, 

acaso a situação legalmente prevista venha a se  concretizar no mundo, será a 

obrigação tributária exigível, sob o ponto de vista do sujeito ativo,  e devida, sob 

a perspectiva do sujeito passivo. Referida previsibilidade mútua, amparada pela  

fixação, em Lei, das hipóteses de tributação, como destacado, deve ser 

protegida pelo Princípio  da Segurança Jurídica.   

Assim, como os dispositivos que fundamentam a tributação ora 

discutida já existiam no  momento da ocorrência dos fatos e, nem de longe, 

consistem em inovação normativa, era  esperado que o contribuinte já soubesse 

da obrigatoriedade do pagamento do IR, não sendo  possível que o Recorrente 

sustente a impossibilidade de exigência.   

Mais do que isso, o Princípio da Segurança Jurídica não é fenômeno que 

tem por escopo  único somente a proteção dos interesses e expectativas do 

contribuinte. Ao contrário, como já exposto, sua observância faz surgir, também 

para a Fazenda Pública, a legítima expectativa de  que, ocorrendo o fato gerador, 

será exigível o pagamento do respectivo tributo.   

Nesse sentido, referida expectativa, tal como a do contribuinte, merece e 

deve ser  protegida em função dos supracitados princípios, uma vez que tutela 

interesses que, ressalte-se,  não são meramente arrecadatórios.   

Por óbvio, é inegável que a finalidade precípua do tributo é assegurar a 

obtenção de  receitas pelo Estado. Todavia, como é sabido, esta não é sua única 

finalidade. Em específico,  no caso dos impostos incidentes sobre a renda, tem-

se que estes cumprem outras funções  fundamentais, a saber: asseguram a 

redução da desigualdade social e garantem uma melhor  redistribuição de 

renda.   

Cumpre destacar que tais finalidades são alcançadas em razão de tais 

tributos,  caracterizados pela progressividade, onerarem na medida da 

capacidade contributiva de cada  pessoa, ou seja, onerarem de forma mais 

intensa aqueles que auferem maior renda, e,  geralmente, excluírem do âmbito 

de incidência os sujeitos cuja renda tenha menor destaque,  restrita à 

subsistência. Com isso, torna-se possível que estes últimos sejam capazes de 
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auferir  cada vez mais renda e, eventualmente, alcançarem melhores condições 

econômicas.   

Além do mais, tem-se que estes tributos consistem em importantes 

instrumentos sociais.  No caso do Imposto de Renda, tem-se que os recursos 

por meio dele arrecadados são aplicados  na prestação de serviços públicos de 

cunho social, os quais, como é sabido, são usufruídos pelos  que possuem 

menor renda.   

Logo, eventual provimento jurisdicional que impeça a arrecadação do 

Imposto de Renda  sobre os ganhos de capital auferidos em função das 

operações com criptomoedas pelo  Recorrente  fato de inegável manifestação 

de riqueza econômica , acabaria por violar a  expectativa da Fazenda Pública, 

rompendo com o Princípio da Segurança Jurídica e, em última  instância, 

impedir o cumprimento das relevantes funções decorrentes do IR, concernentes 

à  redistribuição de renda e à redução das desigualdades sociais. 

Consequências estas que, de  modo diverso do exposto pelo Recorrente, são 

manifestamente contrárias à Constituição.   

Desta forma, por tudo quanto exposto, resta comprovada a procedência 

do direito da  Fazenda Nacional.  

 

CONCLUSÃO  

 

Por todos os fundamentos acima expostos, requer seja desprovido o 

Recurso  Extraordinário interposto pelo Recorrente Jorge Pereira e, com isso, 

sejam confirmadas as  decisões anteriormente proferido. 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL  

   
   A Fazenda Nacional vem, respeitosamente, por meio de sua procuradoria  

constituída nos termos da lei, nos autos da ação anulatória movida por Jorge 

Pereira,  apresentar a Vossas Excelências o presente MEMORIAL, a fim de 

auxiliar os julgadores no  deslinde do Recurso Extraordinário que lhes foi 

submetido, esclarecendo por derradeiro as  melhores razões de Direito para a 

improcedência do recurso, as quais a seguir se expõe:   

I. DA BREVE SÍNTESE DA DEMANDA  

Trata-se de ação anulatória movida pelo senhor Jorge Pereira, ora 

Recorrente,  em face da Fazenda Nacional objetivando a anulação de Auto de 

Infração lavrado pela  Autoridade Fiscal, por ocasião do inadimplemento do 

Imposto Sobre a Renda e Proventos de  Qualquer Natureza decorrente da 

realização de operações com criptoativos por parte do  Recorrente.   

 Em resumo, no ano de 2016 o Recorrente adquiriu uma unidade de 

Bitcoin pelo  preço de R$ 3.500,00. Após a valorização deste ativo, no ano de 

2017, o Recorrente trocou um  Bitcoin por cento e cinquenta Litcoins, outra 

moeda virtual disponível dentro do mercado de  criptoativos, operação que 

totalizou R$ 66.000,00. Por derradeiro, no final do mesmo ano  comprou veículo 

automotor pelo preço de R$ 120.000,00, pagando o valor com as 150 Litcoins  

outrora adquiridas.   

 Em pueril tentativa de esquivar-se do Fisco Nacional, o Recorrente 

ocultou todas  as operações supramencionadas de sua Declaração Anual de 

Imposto de Renda, deixando,  outrossim, de recolher o montante do imposto 

devido pelo ganho de capital em cada uma das  etapas. Como não poderia ser 

diferente, em 15 de maio de 2019, o Ilustre Auditor Fiscal de  Rendas lavrou o 

Auto de Infração ora impugnado pelo Recorrente, autuando-o pelos termos a  

saber:   

a. Ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho 
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de  capital com relação à sua unidade de Bitcoin, haja vista a aquisição de 01  

(um) Bitcoin no ano de 2016 por R$ 3.500,00 e a utilização deste para a  

aquisição de 150 (cento cinquenta) Litcoins no ano de 2017, em operação  

avaliada em R$ 66.000,00;  

b. Ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho 

de  capital com relação aos 150 (cento e cinquenta) Litcoins que havia adquirido  

em 2017, eis que trocados pela sua unidade de Bitcoin em operação avaliada  

em R$ 66.000,00 e utilizados para a compra de um carro também em 2017,  em 

operação fixada no valor de R$ 120.000,00; e   

c. Ter deixado de declarar as operações realizadas em sua Declaração de 

Ajuste  Anual. Infringências: Art. 21, inc. I, da Lei nº 8.981/95 c.c Art. 3º, §§ 3º e  

4º da Lei nº 7.713/88. Capitulação da Multa: Art. 44, inc. I, da Lei nº  9.430/96. 

Índice de Juros: Art. 13 da Lei nº 9.065/95.  

Não obstante os argumentos trazidos pelo contribuinte, frisa-se que o 

referido  Auto de Infração foi lavrado de acordo com os ditames da mais estrita 

legalidade e retidão. O  Princípio da Legalidade é fundamento do Estado de 

Direito e se encontra disposto no artigo 5º,  inciso II da Constituição Federal, no 

sentido de que ninguém será obrigado a fazer nem deixar  de fazer nada, senão 

em virtude de lei. O legislador constituinte, porém, deu tratamento especial  a 

este Princípio na seara tributária ao determinar, em seu artigo 150, inciso I, que 

é vedado à  União, Estados, Distrito Federal e Municípios "exigir ou aumentar 

tributo sem lei que o  estabeleça". Conforme nos ensina Luís Eduardo Schoueri, 

"chama-se reserva de lei a  característica, que decorre da comparação do artigo 

150 com o artigo 5º: enquanto este tolera  a delegação, a reserva de lei implica 

que somente a lei (ela mesma) é que institui ou majora  tributo"1 A autuação ora 

defendida se baseia na aplicação dos artigos 118, do Código Tributário  

Nacional, artigo 21, inciso I da Lei n.º 8.981/1995 e artigo 3º, §§ 3º e 4 da Lei n.º 

7.713/1988,  que tratam, respectivamente, de matéria geral em direito tributário 

e dispõem sobre a incidência  do Imposto Sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza nas operações com ganho de  capital.   

Desta feita, não há que se alegar violação supracitado princípio, uma vez 

                                                     
1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p 303. 
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que,  consoante o acima exposto, o Auto de Infração tem como base normas 

vigentes, dispostas em  leis complementares e ordinárias, nos exatos moldes 

do que preceitua o artigo 150, inciso I da  Constituição Federal de modo que não 

houve descumprimento da legalidade, seja em seu  sentido formal, seja em seu 

sentido material, de sorte que estes constam de norma jurídica geral,  

impessoal, abstrata e compulsória.   

Quanto ao mérito, os fatos e as teses doravante ventiladas demonstrarão 

que o  Recorrente foi autuado em virtude do descumprimento do dever 

fundamental de pagar tributos  sobre a renda que este omitiu em sua 

Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda de  Pessoa Física. A incidência 

do imposto sobre as lucrativas operações realizadas pelo Sr. Jorge  Pereira são 

uma decorrência direta da aplicação do artigo 153, inciso III, da Constituição, 

que  outorga competência à União para a instituição do imposto sobre a renda, 

do artigo 145, § 1º,  que determina que a graduação dos impostos seja realizada 

de acordo com a capacidade  econômica dos contribuintes e de acordo com o 

artigo 150, incisos I e II, que preveem a  incidência do tributo de acordo com a 

legalidade e a isonomia.   

Nesta toada, serão sete os argumentos nevrálgicos a serem explorados 

nestes  memoriais e que justificam o desprovimento deste Recurso 

Extraordinário com a consequente  manutenção do Auto de Infração, quais 

sejam: (i) a equiparação de criptomoedas a ativos  financeiros; (ii) o conceito 

Constitucional de renda; (iii) os princípios da generalidade,  universalidade e 

progressividade; (iv) os princípios da igualdade, solidariedade e capacidade  

contributiva; (v) a incidência do Imposto de Renda sobre permutas; (vi) o 

periclitante  desenvolvimento das criptomoedas enquanto instrumentos de 

lavagem de dinheiro; e (vii) a  correta aplicação da multa.   

Como será exposto a seguir, as criptomoedas se equiparam a ativos 

financeiros,  estando, portanto, dentro do campo de incidência do Imposto de 

Renda, uma vez que o conceito  Constitucional de Renda é amplo, devendo ser 

observados os princípios informadores do  imposto, bem como princípios gerais 

em direito tributário, para que ocorra a efetiva realização  da justiça fiscal por 

meio da tributação do valor auferido na permuta destes ativos conforme a  
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lógica do ganho de capital. Tudo isso jamais deixando de considerar os 

impactos sociais da falta  de controle governamental de criptoativos. Cada um 

destes argumentos merece análise  pormenorizada, conforme se passa a fazer.   

 

II DO MÉRITO   

 

II.I DA EQUIPARAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS A ATIVOS FINANCEIROS   

 

Em primeiro lugar, indispensável analisar a natureza jurídica das 

criptomoedas.  As bitcoins foram criadas por volta de 2008 por um programador 

anônimo identificado como  Satoshi Nakamoto, e foram as primeiras 

criptomoedas. São unidades virtuais de valores e bens,  passíveis de serem 

transferidas e utilizadas em um sistema de trocas realizados por meio de  

exchanges  cujo funcionamento é similar ao das corretoras de valores.   

De acordo com a OCDE uma criptomoeda é um ativo digital que poderá 

ser  negociado digitalmente e funciona como meio de troca, uma unidade de 

conta ou reserva de valor, e não possui curso legal em nenhuma jurisdição2. 

Esta tem sido a definição majoritária,  adotada em todo ou em parte por 

governos ao redor do mundo, como por exemplo a Alemanha,  Emirados Árabes, 

Estados Unidos, Canadá, entre outros. O Internal Revenues Service dos  Estados 

Unidos, através da Notice 2014-213, determinou serem aplicáveis a operações  

envolvendo criptomoeadas todos os princípios relativos à tributação de 

propriedade. Já na  Alemanha 4 , as criptomoedas são consideradas um 

instrumento financeiro e nos Emirados  Árabes5 uma commodity, enquanto na 

                                                     
2 OECD, Tax Challenges Arising form Digitalization  Interim Report 2018, abr. 2018 (OECD), p. 
209. 
3 INTERNAL REVENUE SERVICE, Notice 2014-21. Disponível em: < https://www.irsgov/pub/irs-
drop/n-14- 21.pdf>. Acesso em: 06.set.2019.   
4  BAFIN, German Federal Financial Supervisory Authority, Virtual Currency. Disponível em:  
<https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_artikel_en.html>
. Acesso em:  06.set.2019.   
5  FSRA, Supplementary Guidance  Regulation of Initial Coin/Token Offerings and Virtual 
Currencies under the  Financial Services and Markets Regulations, Supplementary Guidance, 
09.out.2017. Disponível em: < https://www.iosco.org/library/ico-
statements/Abu%20Dhabi%20-%20FSRA%20-%20Guidance%20- 
%20ICOs%20and%20Virtual%20Currencies.pdf>. Acesso em: 06.set.2019.   
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África do Sul e Israel são equiparadas a um ativo de  natureza intangível.   

Embora não haja um consenso internacional quanto à natureza jurídica 

que deve  ser adotada para as criptomoedas, a comunidade internacional 

compartilha do entendimento de  que estas não devem ser consideradas 

moeda.   

A utilização do termo moeda  é controversa e induz a erro. De acordo 

com o  Banco Central Europeu, a criptomoeda é uma representação de valor que 

não é emitida por  autoridade pública, nem mesmo vinculada a uma moeda 

fiduciária. É, em verdade, um meio de  troca entre pessoas (jurídicas e naturais) 

podendo ser transferida, guardada ou comercializada  eletronicamente 6 . 

Portanto, mesmo que recebam popularmente a denominação de moedas ,  

estes ativos não se confundem com as moedas eletrônicas7, não satisfazendo 

os elementos  básicos para o tratamento enquanto tal. Sob um prisma 

econômico, a moeda deve satisfazer três  requisitos: (i) ser instrumento de 

troca; (ii) ter reserva de valor, isto é, carregar a expectativa de  que seu valor seja 

preservado ao longo do tempo, sendo resultado de sua detenção o acúmulo  de 

riqueza; (iii) e ser unidade de conta, ou seja, ter outros ativos referenciados com 

sua base.  Mesmo sendo utilizado em certos casos como meio de pagamento, 

como fez o Recorrente  quando da aquisição do veículo, as criptomoedas não 

gozam dos dois últimos atributos mencionados, pois sua oscilação constante 

não permite, necessariamente, que seu acúmulo  resulte em riqueza futura. No 

mais, a função de unidade de conta segue sendo ostentada pelas  moedas 

fiduciárias tradicionais. Corroborando com essa perspectiva, menciona-se 

estudo  realizado pelo Fundo Monetário Internacional - FMI, em que se diz8:   

                                                     
6  EUROPEAN BANKING AUTHORITY, EBA Opinion on Virtual Currencies, EBA/Op/2014/08, 
04.07.2014.  p. 11.   
7 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Comunicado N° 31.379, de 16 de Novembro de 2017: Alerta 
sobre os  riscos decorrentes de operações de guarda e negociação das denominadas moedas 
virtuais. Banco Central do  Brasil, Disponível em:   
<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=
31379>. Acesso  em: 31.ago.2019.  
8International Monetary Fund. 2018. Global Financial Stability Report: A Bumpy Road Ahead. 
Washington,  DC, April pg. 22. 
Crypto assets have been touted as a new form of money. However, they are still far from 

fulfilling the three basic  functions of money. While they may serve as a store of value, their use 
as a medium of exchange has been limited,  and their elevated volatility has prevented them 
from becoming a reliable unit of account. These shortcomings  could change with wider 
adoption and technological improvements, and some crypto assets may be able to perform  the 
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Os criptoativos foram apontados como uma nova forma de  dinheiro. —o 

entanto, eles ainda estão longe de cumprir as  funções básicas do dinheiro. 

Embora possam servir como reserva  de valor, seu uso como meio de troca foi 

limitado e sua elevada volatilidade impediu que se tornassem uma unidade de 

conta  confiável. Essas deficiências podem mudar com uma adoção  mais 

ampla e melhorias tecnológicas, e alguns ativos de  criptografia podem ser 

capazes de desempenhar melhor as  funções do dinheiro, colocando assim uma 

pressão mais  competitiva nas moedas fiduciárias.  

Ainda, importa mencionar que, enquanto conceito jurídico, acrescenta-se 

à  definição de moeda o atributo do curso forçado , ou seja, o Estado impõe a 

todos os credores  que aceitem determinada moeda como forma de pagamento 

de uma dívida. No mais, compete  exclusivamente à União emitir moeda, 

conforme consta dos artigos 21, inciso VII c.c 48, inciso  XIV e. 164 da 

Constituição Federal. Isto significa dizer que moeda, juridicamente falando, só  

poderá ser emitida por um órgão nacional que detenha a autorização para fazê-

lo, como é o caso  do Banco Central, Tesouro ou a Real Casa da Moeda. Deste 

modo, a possibilidade de quaisquer  indivíduos que possuam o conhecimento 

técnico criarem criptoativos torna quase impossível  reconhecer sua natureza 

jurídica de moeda, até porque seu aceite decorre não por força de lei,  mas sim 

por convenção entre as partes.   

Logo, desclassificadas enquanto moeda, o entendimento firmado pelos 

órgãos  competentes brasileiros é de que as criptomoedas se equiparam a 

ativos financeiros, sujeito à  declaração no imposto de renda da pessoa física e 

tributado pelo ganho de capital9, tendo em  vista sua incontestável similitude 

com as conhecidas e bem estruturadas operações de compra  e venda de ações 

dentro do Sistema Financeiro Nacional. Nesse sentido, houve a recente  

manifestação do Banco Central do Brasil na qual, com base no estudo do FMI  

supramencionado, optou por categorizar a compra e venda de criptoativos 

                                                     
functions of money better, thus putting competitive pressure on fiat currencies   
9 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Imposto Sobre A Renda - Pessoa Física: Perguntas e Respostas. 
Exercício de  2019. Ano-calendário de 2018. Secretaria da Receita Federal do Brasil, pergunta 
447  Moeda Virtual como  Declarar, e pergunta 607  alienação de moeda virtual, 2017. 
Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-
pf-2017-perguntas-e-respostas-versao 1-1-03032017.pdf>. Acesso em: 06.set.2019 . 
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como ativos não  financeiros produzidos. E a mineração de criptomoedas passa 

a ser entendida como um processo  produtivo.10 

Neste sentido, imperioso reconhecer, portanto, que cada criptomoeda se 

equipara  a um ativo financeiro de alta liquidez e oscilação de valor baseada na 

oferta e na procura. Por  esta razão, suas respetivas movimentações são 

capazes de gerar acréscimo patrimonial,  representam capacidade econômica, 

e devem estar sujeitas à incidência do Imposto de Renda  principalmente ao 

considerarmos que o conceito de Renda adotado pelo legislador constituinte  é 

amplo.   

 

II.II DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA   

 

Em segundo lugar, a constitucionalidade da cobrança se verifica pela 

análise do  conceito de renda dentro do Sistema Tributário Nacional. Tendo em 

vista a natureza jurídica de  ativo financeiro das criptomoedas, é forçoso 

reconhecer que o acréscimo patrimonial por meio  delas auferido se sujeita a 

incidência do Imposto de Renda visto que a consideração  constitucional de 

renda é ampla e alcança todas as movimentações financeiras aptas a ensejar o  

reconhecimento de capacidade contributiva por parte do contribuinte.   

Conforme nos ensina ’icardo –ariz de Oliveira, O imposto de renda não 

se  atrela nuclearmente a estruturas jurídicas, pois ele tem como substrato para 

incidência a  existência de um acréscimo patrimonial 11 . Isso significa dizer que 

o fato gerador do imposto  se constitui no resultado que os negócios, atos ou 

fatos, jurídicos ou não, produzem e não em si  próprios. A materialidade da 

hipótese de incidência do imposto se concentra no efeito destes  negócios, atos 

ou fatos. Neste sentido, conclui o autor que o que importa para o imposto de  

renda é a aptidão de todos eles [negócios, atos ou fatos] para a geração de 

acréscimo em um  determinado patrimônio. .   

                                                     
10  BANCO CENTRAL DO BRASIL. Nota para a imprensa - 26/08/2019. Disponível em:  
<https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno>. Acesso em: 08.set.2019.  11 
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de.Fundamentos do Imposto de Renda.São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
p. 329. 
11 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de.Fundamentos do Imposto de Renda.São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 329 
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A própria Constituição outorga competência para que a lei complementar 

defina  o fato gerador dos impostos discriminados na Constituição (artigo 146, 

inciso III, CF), sendo  esta função realizada pelo artigo 43 do Código Tributário 

Nacional:   

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.   

O que se extrai do referido dispositivo é que não só o conceito de renda é 

amplo,  entendido como o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 

ambos, mas também  que não escapam da esfera de incidência quaisquer 

acréscimos patrimoniais não compreendidos  no conceito de renda, 

independentemente de origem, denominação e forma de percepção destes  

valores. A intenção do legislador em tributar todo e qualquer tipo de acréscimo 

patrimonial é  confirmada pelo artigo 118 do mesmo diploma normativo, que 

determina que a ocorrência do  fato gerador deve ser interpretada abstraindo-

se a natureza do objeto ou dos efeitos dos atos  efetivamente praticados pelos 

contribuintes, responsáveis, ou terceiros. O que significa dizer  que o direito 

tributário atenta-se à relação econômica do negócio jurídico, pouco importando 

a  atividade praticada pelo contribuinte, podendo haver incidência da tributação 

até mesmo em  ocasiões nas quais o fato gerador da obrigação é ilícito.   

Este também é o entendimento majoritário dos tribunais nacionais, que  

recepcionam a teoria do acréscimo patrimonial para definição de renda 

tributável. A Primeira  Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar, no 

julgamento do Recurso Repetitivo de  Tema 397 (Recurso Especial 

1.116.460/SP), firmou-se no sentido de que o rendimento  percebido pela 
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desapropriação de um imóvel configura percepção de riqueza nova para fins de  

análise da materialidade imposto sobre a renda:   

 

T’IB“TÁ’IO. ’EC“’SO ESPECIAL ’EP’ESE—TATI”O  DE CO—T’O”É’SIA. 

ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE  RENDA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 

DESAPROPRIAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC NÃO   

CONFIGURADA.   

 

1. A incidência do imposto de renda tem como fato gerador o  acréscimo 

patrimonial (art. 43, do CTN), sendo, por isso,  imperioso perscrutar a natureza 

jurídica da verba percebida,  a fim de verificar se há efetivamente a criação de 

riqueza  nova: a) se indenizatória, que, via de regra, não retrata hipótese  de 

incidência da exação; ou b) se remuneratória, ensejando a  tributação. Isto 

porque a tributação ocorre sobre signos  presuntivos de capacidade econômica, 

sendo a obtenção de renda  e proventos de qualquer natureza um deles.    

Já o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso  

Extraordinário n.º 591.340, entendeu que inexiste violação ao conceito de renda 

na limitação  para compensação de prejuízos, considerando-se constitucional 

a limitação de 30% para cada  ano-base. Portanto, a lei pode delimitar a 

incidência do imposto sobre a renda, criando inclusive  limitações sobre o que 

pode ou não ser objeto de dedução pelo contribuinte. Em outras palavras,  o 

Supremo ratificou o entendimento de que o legislador infraconstitucional tem a 

competência  para definir o fato gerador do imposto sobre a renda.   

Resta demonstrado que a jurisprudência pátria vem se manifestando no 

sentido  de que a noção constitucional de renda, para fins de incidência de 

imposto, pressupõe a criação  de riqueza nova, ou seja, acréscimo patrimonial, 

mas a definição deste termo é dada pela  legislação e não diretamente pelo texto 

constitucional. Neste sentido, independentemente da  forma do negócio 

praticado ou da denominação conferida, o contribuinte deverá observar a  

natureza da renda auferida, a fim de determinar o tratamento tributário que lhe 

é aplicável. Desta  feita, é forçoso reconhecer que das operações praticadas por 
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Jorge Pereira com criptomoedas  resultaram em riqueza nova, e, tendo como 

base os princípios constitucionais norteadores do  Imposto de Renda, a não 

tributação desse acréscimo constitui óbice à realização da justiça  fiscal, além 

de uma violação frontal à isonomia.   

 

II.III DOS PRINCÍPIOS DA GENERALIDADE, UNIVERSALIDADE E  

PROGRESSIVIDADE   

 

Em terceiro lugar, para correto entendimento da constitucionalidade da  

cobrança, além da determinação do conceito de renda para fins de incidência 

do imposto, fazem-se necessárias as devidas considerações acerca de suas 

delimitações. O legislador  constituinte exigiu que o legislador ordinário, no 

exercício de sua competência tributária  referente à criação do Imposto de 

Renda, tribute as rendas e os proventos de qualquer natureza  de forma geral e 

não seletiva. Assim, não há que se falar em quaisquer diferenciações entre as  

espécies de renda ou de provento para fins da tributação. É o que dispõe o artigo 

153, §2º da  Constituição Federal, ao determinar que o Imposto de Renda será 

informado pelos princípios  da generalidade, universalidade e progressividade. 

Faz-se mister entendermos, ao  interpretarmos tal dispositivo, que a 

Constituição Federal estruturou o Imposto de Renda  enquanto um imposto 

pessoal, geral, universal e progressivo. Isto posto, forçoso reconhecê-los  

enquanto princípios estruturadores do imposto, devendo ser observados não 

apenas na  construção legislativa das leis que determinarão a sua incidência, 

mas também na sua  interpretação e aplicação.   

Assim sendo, o imposto de renda será universal quando a tributação 

recair sobre  todas as espécies de rendas e proventos e será geral quando 

abarcar todas as pessoas que  auferem renda, independentemente de qualquer 

situação, desde que reste constituída a  materialidade do referido imposto, 

simplesmente pelo fato de revelar riqueza, tendo como  realizada a hipótese de 

incidência tributária e autorizando o Estado a praticar o ato impositivo  da 

cobrança tributária. Da mesma forma, o imposto sobre a renda será progressivo 

quando for  graduado com base na manifestação de riqueza do contribuinte de 



Equipe 00321  Fazenda Nacional   | 143 
 

fato, ou seja, quanto maior o  acréscimo patrimonial, decorrente do conjunto de 

operações realizadas pelo contribuinte, maior  sua manifestação de capacidade 

contributiva e, portanto, mais oneroso, progressivamente, o  imposto. Isto 

porque é justo e jurídico que aquele que aufere maior renda, e porquanto possui  

maior disponibilidade econômica, contribua mais para manutenção do aparato 

estatal, que a  todos serve.   

Essas considerações são fundamentais para o caso ora analisado, na 

medida em  que demonstram que a Constituição visa que o referido imposto 

capte todas as manifestações  de capacidade contributiva realizadas pelos 

contribuintes, independentemente do tipo de  negócio jurídico realizado. Sendo 

assim, o fato de o Recorrente ter realizado operações com  criptomoedas ao 

invés de ter realizado operações em reais ou com outro tipo de bens não serve  

como fundamento para afastar a incidência do Imposto de Renda ao caso. 

Neste sentido, é  imperioso reconhecer que houve manifestação de capacidade 

contributiva, percebida através do  acréscimo patrimonial resultante das 

operações de troca entre criptoativos e, após, entre  criptoativo e um bem 

material, que seria o carro, sempre apresentando uma evolução patrimonial 

decorrente da valorização dos criptoativos. A não tributação, neste caso, seria 

uma  afronta direta à generalidade e universalidade que devem reger a cobrança 

do imposto e  garantem a justiça e isonomia do Sistema Tributário Nacional.   

Ricardo Mariz de Oliveira discorre sobre a generalidade associando-a 

com a  interpretação objetiva do fato gerador da exação, solidificando o 

entendimento de que não há  razões jurídicas válidas para distinguir um 

aumento patrimonial de outro12. O conteúdo da  generalidade se completa pelo 

da isonomia uma vez que, se a tributação não pode ser  diferenciada pelo tipo 

de renda auferida, devendo-se considerar o aumento patrimonial de forma  geral 

e universal, também não é constitucionalmente aceito tratar de forma distinta 

dois  contribuintes em situações equivalentes. Dessa forma, o autor define que, 

para o imposto de  renda importa a existência de aumento patrimonial, sendo 

pouco ou nada relevantes quaisquer  outros fatores que não sejam o próprio 

resultado verificado, motivo pelo qual entende que a  carga tributária deverá ser 

igual sobre dois patrimônios que tenham tido o mesmo montante  de aumento 
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, embora por fontes diversas. 12. Portanto, apenas uma consideração universal 

do  incremento patrimonial pode revelar o quão apto está o contribuinte para 

colaborar com a  coletividade.   

No mesmo sentido se posiciona Roque Antônio Carrazza ao dispor que 

do  princípio da universalidade devemos extrair que o Imposto de Renda deve 

alcançar todos os  ganhos obtidos pelo contribuinte em território nacional, 

independentemente de espécie ou  gênero, no sentido de que nada deve 

escapar à sua incidência, pouco importando a  denominação dos rendimentos, 

sua origem, a condição jurídica de quem os aufere ou a  nacionalidade da 

fonte 13 . É esta avaliação global que conecta o imposto aos princípios da  

capacidade contributiva e igualdade, sendo que o critério da universalidade 

também possui o  condão de impedir que apenas parte dos rendimentos do 

contribuinte sejam levados à tributação,  uma vez que a renda e os proventos 

de qualquer natureza devem ser visualizados como um  todo, de sorte a 

desvendar o real acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte  

durante o período aquisitivo 13.   

Consoante o exposto, é forçoso reconhecer que tanto o princípio da  

universalidade quanto da generalidade e da progressividade, na consideração 

do imposto de  renda, conectam-se com princípios mais amplos dentro da seara 

tributária, quais sejam os  princípios da isonomia e da capacidade contributiva. 

Desta feita, a não incidência do Imposto  de Renda sobre o ganho de capital 

obtido na alienação dos criptoativos, no caso em comento,  constituiria não 

apenas uma violação dos princípios básicos que a Constituição elencou como  

norteadores do imposto, mas também uma violação a princípios gerais que 

estruturam o próprio  Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, sejam eles os 

Princípios da Igualdade,  Solidariedade e Capacidade Contributiva.   

 

II.IV DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, SOLIDARIEDADE E CAPACIDADE  

                                                     
12 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de.Fundamentos do Imposto de Renda.São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 254.   
13  CARRAZZA, Roque. Antônio. Imposto sobre a Renda (perfil constitucional e temas 
específicos). São Paulo:  Malheiros Editores. 3ª ed. 2009, p.69  
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CONTRIBUTIVA   

 

Em quarto lugar, mister ressaltar, que, não suficiente a previsão 

constitucional  de incidência do Imposto de Renda e de que este tributo respeita 

os princípios da universalidade,  generalidade e da progressividade, a cobrança 

nesse caso deve ser considerada constitucional  uma vez que ainda se justifica 

pela aplicação dos princípios da isonomia, capacidade  contributiva e da 

solidariedade. Com efeito, além da previsão genérica do artigo 5º, caput da  

Constituição Federal, determinando que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de  qualquer natureza, o legislador constituinte teve por bem prever 

expressamente que a isonomia  é um princípio fundamental do Direito 

Tributário, tratando-o como garantia fundamental do  contribuinte, tamanha é a 

importância deste princípio no sistema tributário nacional.   

A isonomia tributária, conforme posta no artigo 150, inciso II da 

Constituição  Federal, determina que não haverá instituição e cobrança de 

tributos de forma desigual entre  contribuintes que se encontrarem em 

condições de igualdade jurídica. Assim sendo, constitui,  ao lado de outros 

princípios tributários, uma vedação ao arbítrio do Estado. José Casalta Nabais  

afirma que todos devem estar adstritos ao pagamento de impostos com base 

no mesmo  critério 14. Deve haver, portanto, uma uniformidade da cobrança, de 

maneira que todos aqueles  que manifestarem a mesma capacidade de 

contribuir com o projeto de Estado perseguido devem  fazê-lo por igual:   

O princípio da igualdade de tributação, assente no princípio da  capacidade 

contributiva, diz-nos que as pessoas são tributadas  em conformidade com a 

respectiva capacidade contributiva,  o que significa, de um lado, que ficarão 

excluídos do campo da  incidência dos impostos aquelas pessoas que não 

disponham  dessa capacidade e, de outro lado, que face a detentores de  

capacidade contributiva, os contribuintes com a mesma capacidade pagarão 

o(s) mesmo(s) imposto(s) (igualdade   

                                                     
14  NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Coimbra: Editora 
Almedina,1998. p.441 
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horizontal). 15 

Portanto, é possível dizer que o princípio da capacidade contributiva 

decorre da  isonomia tributária. Da teoria da eficácia positiva do princípio da 

capacidade contributiva  extraímos que o § 1º do artigo 145 da Constituição 

Federal determina que, sempre que possível,  os impostos devem ter caráter 

pessoal e ser graduados de acordo com a capacidade econômica  do 

contribuinte. Desta maneira, como nos ensina Sergio André Rocha, o intérprete 

da lei  tributária deve sempre buscar concretamente a plena eficácia da mesma, 

o que significa dizer  que a interpretação dos dispositivos deve atingir todas as 

manifestações de capacidade  contributiva indicadas pela lei16. Ao falar em 

Capacidade Contributiva, é sempre salutar ter em  mente que a tributação 

cumpre, muito além da função fiscal arrecadatória, uma função ética,  vez que 

garante o aperfeiçoamento de valores e direitos assegurados 

constitucionalmente para  implementação da justiça social.   

Vale dizer que, se a Constituição deu os fins  desenvolvimento nacional 

e  regional, erradicação da pobreza, justiça social  ela também deu os meios, 

isto é, garantiu o  financiamento, por meio do tributo, para que o aparato estatal 

tenha condições de perseguir o  bem-estar coletivo, transformando o produto 

da arrecadação em instrumentos de  desenvolvimento político, econômico e 

social. A este respeito, conforme preceitua Marco  Aurélio Greco, o Brasil é, ao 

mesmo tempo, um Estado de Direito e um Estado Social. Tal  concepção é o que 

traz ao ordenamento os princípios da solidariedade e isonomia, uma vez que  

não se trata mais de, pura e simplesmente, invocar a legalidade, a proteção ao 

patrimônio  e a liberdade de se auto-organizar; é igualmente essencial invocar 

a solidariedade, a  capacidade contributiva e a isonomia .17   

Como pontuado pelo autor, isto traz ao debate da justiça fiscal o aspecto 

material,  que vai muito além da justiça formal. Desta maneira, o tributo justo é 

aquele que captar a  capacidade contributiva demonstrada pelos fatos 

geradores escolhidos pelo legislador ou que  atender aos princípios da 

                                                     
15 NABAIS, José Casalta, O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Editora Almedina, 
1998. p. 443- 444. 
16 ROCHA, Sérgio André. Planejamento Tributário na Obra de Marco Aurélio Greco.1ª ed. Rio de 
Janeiro:  Lumen Juris,2019.p.110   
17 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p.309   
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solidariedade e da isonomia 18. Seguindo mesmo entendimento, este  Supremo 

Tribunal Federal já se posicionou no sentido de reconhecer a natureza solidária 

do  tributo, que é devido pelo cidadão pelo simples fato de pertencer à 

sociedade, até mesmo reconhecendo a existência de um dever fundamental de 

pagar tributos. É o que se extrai do  seguinte trecho do Acórdão da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n.º 2859, de relatoria do  Ministro Dias Tóffoli, julgada 

em 24/02/2016:   

 

Se a criação do Estado é um projeto coletivo, deve-se reconhecer  que a 

solidariedade se projeta com muita força no direito fiscal,  que se traduz na 

disciplina da repartição igualitária dos custos dos  direitos prestados e/ou 

garantidos pelo Estado. Nesse contexto, o  pagamento de tributos constitui-se um 

dever fundamental  estabelecido constitucionalmente.   (STF.ADI 2859, ’elator: 

Ministro. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,  Data do julgamento: 24/02/2016, 

DJe:21/10/2016)   

 

A igualdade, como princípio jurídico fundamental geral e norteador do 

Sistema  Constitucional Brasileiro conduz à possibilidade de existir um 

equilíbrio entre a justiça e os  direitos. Portanto, a igualdade, conforme disposta 

na Constituição, é instrumento de realização  da justiça, não podendo ser 

interpretada apenas no sentido formal, mas também no sentido da  realização 

da igualdade material. No caso em comento, é uma violação direta ao princípio 

da  igualdade que se tribute normalmente operações com ativos financeiros que 

geram ganho de  capital sem que exista a possibilidade da tributação em caso 

idêntico, no qual há a mesma  manifestação de capacidade contributiva que 

haveria no caso de as operações não serem  efetuadas com criptomoedas. Não 

poderia, portanto, este Egrégio Tribunal, decidir pela não  incidência do imposto 

sem incorrer em grave lesão à isonomia, uma vez que historicamente se  decidiu 

pela tributação dos ganhos de capital em quaisquer formas de alienação que 

resultem  em acréscimo patrimonial.   

 

 

                                                     
18 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011.p.310 
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II.V DA PERMUTA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA   

Em quinto lugar, em razão da natureza jurídica de ativo financeiro, bem 

como  das delimitações constitucionais do imposto de renda, o Recurso 

Extraordinário não deve ser  acolhido porque a constitucionalidade da cobrança 

das operações realizadas com criptomoedas  se justifica em virtude da 

incidência do Imposto de Renda aplicável a operações em que se  verifica ganho 

de capital, como é o caso ora analisado. Isto porque a troca de um bem por 

outro,  ainda que o bem adquirido esteja sujeito a alterações futuras de valor, 

configura  disponibilidade jurídica de renda, uma vez que, no momento em que 

operação ocorre, é  fixado um preço pelo bem alienado, montante este que 

ingressa na esfera patrimonial do contribuinte, acrescendo-a, ainda que na 

forma de outro ativo. Neste sentido, na troca de um  criptoativo por outro e na 

troca de criptoativos por um veículo, o contribuinte realiza o lucro   auferindo 

renda  pois converte um ativo em outro de maior valor, nos termos da cotação 

atual  de mercado. Vale dizer, assim, que apesar do valor do Litcoin e do carro 

continuarem passíveis  às oscilações, no momento das respectivas permutas 

estes ativos foram valorados de forma  definitiva, sendo líquido e certo o ganho 

do contribuinte com a operação.   

Desse modo, restou demonstrado que a hipótese de incidência do 

Imposto de  Renda, dentro das suas delimitações constitucionais, se aperfeiçoa 

pelo resultado das transações  realizadas pelo contribuinte, pouco importando 

a natureza jurídica destas. Tanto é assim, que  no artigo 3º, §§ 3º e 4º da Lei nº 

7.713/88 engloba, de forma expressa, a permuta na hipótese de  incidência da 

exação, desde que haja benefício patrimonial ao agente:   

§ 3º —a apuração do ganho de capital serão consideradas as operações  que 

importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão  ou 

promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas  por 

compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em  pagamento, 

doação, procuração em causa própria, promessa de compra  e venda, cessão de 

direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos  afins.   

§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou  

direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da  origem 
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dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas  ou 

proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do  contribuinte 

por qualquer forma e a qualquer título.    

O Código Civil, em seu artigo 533, determina que se aplicam à permuta as  

disposições referentes à compra e venda. Isto porque a permuta é um negócio 

jurídico através  do qual as partes se obrigam reciprocamente a dar uma coisa 

em troca de outra, que não seja  moeda. Há, portanto, transferência do domínio 

sobre a coisa permutada, uma vez que as partes,  ao mesmo tempo, adquirem 

os bens permutados e alienam os que estavam em sua propriedade.  A Receita 

Federal já se posicionou inúmeras vezes no que diz respeito ao tratamento 

tributário  adotado para permuta, no sentido de que não haveria dúvidas quanto 

ao fato de que as operações  de permuta estariam adstritas às mesmas 

disposições relativas à compra e venda, estando,  portanto, sujeitas à incidência 

do imposto de renda, tanto no caso de alienante pessoa física  quanto no de 

alienante pessoa jurídica.  

As trocas realizadas pelo Recorrente no caso ora analisado ilustraram o  

acréscimo patrimonial decorrente da valorização das criptomoedas, isto é, o 

aumento do seu  patrimônio em decorrência da valorização daquele ativo que 

foi especificamente realizado no  momento da entrega do ativo e do 

recebimento de outro bem em troca. O acréscimo patrimonial  que, em outra 

situação, estaria ainda sujeito às oscilações de mercado, foi efetivamente  

realizado pelo contribuinte por meio de duas operações. Neste sentido, não 

poderia o Agente  de Fiscal ser mais assertivo em sua autuação, porquanto é 

nítido ter incorrido o contribuinte em  dois fatos geradores distintos. Explica-se:   

Na primeira operação foram investidos R$ 3.500,00 na compra de uma 

unidade  de Bitcoin, sendo esta unidade trocada por 150 unidades de outra 

criptomeda, o Litcoin.  Conforme restou demonstrado nos autos, considerando 

as cotações à época da troca, o valor  dos 150 Litcoins era de R$ 66.000,00. 

Portanto, o patrimônio original do contribuinte  aumentou em mais de 18 vezes. 

Este foi o momento da ocorrência do primeiro fato gerador  do imposto. Por sua 

vez, na segunda operação, a aquisição do veículo por meio das Litcoins foi  o 

momento no qual Recorrente realizou o segundo fato gerador. Considerando 
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que o valor de  aquisição dos Litcoins foi de R$ 66.000,00 e o valor de aquisição 

do veículo foi de R$  120.000,00, é possível verificar um aumento patrimonial de 

quase 100% do valor inicial.  Neste sentido, não se pode ignorar a existência de 

previsão legal expressa na lei do Imposto de  Renda acerca da incidência sobre 

ganho de capital, conforme disposto no artigo 21, inc. I, da  Lei nº 8.981/95, o 

qual, inclusive, integra o fundamento do auto de infração:   

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:   

I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não   

ultrapassar ’$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);    

É incontestável a ocorrência de acréscimo patrimonial, conforme bem  

demonstrado. O patrimônio de Jorge Pereira, no intervalo de dois anos, saiu de 

R$ 3.500,00  para R$ 120.000,00. Forçoso reconhecer correta a utilização, no 

caso concreto, dos  dispositivos que compreendem a tributação do ganho de 

capital. Neste sentido, cabe pontuar  que o mesmo exato ganho de capital 

decorrente de qualquer outro tipo de aplicação financeira  seria objeto de 

tributação. O contribuinte não pode se furtar da sua obrigação de pagamento 

do  imposto bem como de prestar as devidas informações quanto a operações 

que se permearam com a utilização de criptoativos, alegando a própria torpeza, 

principalmente se considerarmos  que não apenas há previsão legal expressa 

de incidência sobre o ganho de capital, como da  obrigação de informação 

destas operações na declaração anual de ajuste.   

Conforme supramencionado, a Receita Federal indica orientações aos  

contribuintes com relação ao tratamento tributário das criptomoedas desde 

2017, nas respostas  às perguntas n.º 447 e 607 , da apostila Perguntas e 

Respostas IRPF 2017 , que mencionam  que as moedas virtuais devem ser 

declaradas na Ficha Bens e Direitos como outros bens , e  que os ganhos 

obtidos com sua alienação, se superiores a R$ 35.000,00 ao mês, devem ser  

tributados a título de ganho de capital, à alíquota de 15%, sendo que o 

recolhimento do imposto  deverá ser feito até o último dia útil do mês seguinte 

ao da transação. Tal entendimento se  manteve presente nas apostilas dos anos 
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de 201819 e 201920, também nas respostas às perguntas  447 e 607.   

É forçoso reconhecer, portanto, que, no caso em análise, concluir pela não  

tributação das operações realizadas pelo Recorrente resultaria em um óbice à 

justiça fiscal, pois,  em sendo provido o presente recurso, estar-se-ia admitindo 

que duas pessoas em situação  idêntica de capacidade contributiva obtenham 

tratamento desigual perante o fisco apenas com  base na fonte do acréscimo 

patrimonial. Esta Corte adotaria o absurdo entendimento de que a  renda 

proveniente de criptoativos não estaria englobada na universalidade 

patrimonial do  contribuinte, o que passaria ao largo do conceito de patrimônio 

historicamente construído e  ainda vigente. Em outras palavras, isso significaria 

que um contribuinte que comprou uma ação  em 2016, que sofreu exatamente 

a mesma valorização da criptomoeda adquirida pelo  Recorrente (no caso, 

Bitcoins) e depois vendeu esta ação em 2017 e obteve exatamente o  mesmo 

lucro que o Recorrente, seria tributado por meio do imposto de renda incidente 

sobre o  seu ganho de capital e o Recorrente, simplesmente porque auferiu 

lucros com criptoativos,  estaria imune à incidência tributária. Restou 

demonstrado nos itens anteriores que inexiste  qualquer autorização 

constitucional neste sentido.   

   Assim, a Fazenda Nacional sustenta a ocorrência de ambos os fatos 

geradores, e  consigna desde já sua expectativa de que essa Corte assim o 

considere, tomando a decisão de  manter a cobrança do principal, pois mais 

acertada tecnicamente e mais satisfatória ao interesse  público, aqui defendido.   

 

                                                     
19 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Imposto Sobre A Renda - Pessoa Física: Perguntas e Respostas. 
Exercício de  2019. Ano-calendário de 2018. Secretaria da Receita Federal do Brasil, pergunta 
447  Moeda Virtual como  Declarar, e pergunta 607  alienação de moeda virtual, 2018. 
Disponível em:  
<http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/perguntao/perguntas-e-
respostas-irpf-2018-v-1-  
1.pdf>. Acesso em: 06.set.2019. 
20 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Imposto Sobre A Renda - Pessoa Física: Perguntas e Respostas. 
Exercício de  2019. Ano-calendário de 2018. Secretaria da Receita Federal do Brasil, pergunta 
447  Moeda Virtual como  Declarar, e pergunta 607  alienação de moeda virtual, 2019. 
Disponível em:  
<http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/perguntao/perguntas-e-
respostas-irpf-2019.pdf>.   
Acesso em: 06.set.2019  
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II.VI DAS CRIPTOMOEDAS ENQUANTO INSTRUMENTOS DE LAVAGEM DE  

DINHEIRO   

 

Por fim, independentemente de todos os argumentos até aqui já 

expostos, o  presente Recurso Extraordinário também não pode prosperar em 

virtude dos riscos inerentes à  utilização das criptomoedas como instrumento 

de lavagem de dinheiro. A experiência  internacional já tem demonstrado 

reiterada vezes exemplos da nocividade da utilização desse  ativo para a 

comercialização de ilícitos prejudicando a sociedade como um todo. O episódio  

que mais alarmou as autoridades estrangeiras ficou conhecido como Silk 

’oad  (’ota da Seda)  em que, foram movimentadas cerca de 44.341 mil 

unidades de Bitcoin - BTC, cerca de 36.6  milhões de dólares para a 

comercialização e distribuição de produtos ilícitos.   

E mesmo que a não declaração dessas moedas possa ser detectada pelo 

aumento  patrimonial do contribuinte quando da venda do ativo financeiro, 

através da verificação do  ingresso financeiro na conta de seu titular, é fato que 

as transações realizadas através de  criptomoedas são de difícil rastreamento 

pelas autoridades. É de extrema relevância salientar  que, devido a precariedade 

e insuficiência de controle deste ativo, as criptomoedas podem se  transformar 

em um instrumento eficaz de lavagem de dinheiro para operações ilícitas bem 

como  um mecanismo para sonegação fiscal. Fato atual que ilustra esta 

colocação é a investigação  realizada contra o Sr. Eike Batista, que teve início 

em 8 de agosto de 2019 e tem como objeto  sua atuação no mercado de 

criptomoedas. Segundo o Ministério Público Federal, há suspeita  de que o 

investigado esteja fazendo uso do nome e conta da esposa, Sra. Flávia Sampaio, 

tanto  na plataforma da Apple quanto na da Bitcoin Trade, que é uma plataforma 

de transação de  moedas digitais, para garantir a ocultação de valores que 

seriam produto ou proveito de  crimes21.   

Este não é um problema apenas brasileiro, mas global. Nesse sentido, o  

                                                     
21 NOGUEIRA, ítalo. Eike Batista é preso e investigado por operar com bitcoins em nome da 
mulher. Folha de  São Paulo, 8 de agosto de 2019. Disponível em: < 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/procuradoria investiga-operacoes-de-eike-
batista-com-bitcoins-em-nome-da-mulher.shtml>. Acesso em: 11.set.2019. 
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Secretário do Tesouro Norte-americano, Steven Mnuchin, trata a questão da 

utilização das  criptomoedas como uma questão de segurança nacional, na 

medida em que estas são exploradas para apoiar bilhões de dólares em 

atividades ilícitas, como crimes cibernéticos,  sonegação de impostos, extorsão, 

ransomware, drogas ilícitas e tráfico de seres humanos 22 No  mesmo sentido, 

a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional  FMI, Christine Lagarde,  

aponta estabilidade financeira das criptomoedas e sua ausência de uma 

ligação bem definida  com o mundo financeiro tradicional como uma 

possibilidade para o surgimento de novas  vulnerabilidades apresentadas pelo 

uso de criptoativos para o sistema financeiro 23 .   

Além disso, outras autoridades internacionais vêm demonstrando a 

necessidade  de acompanhamento desses novos ativos. O Conselho de 

Estabilidade Financeira (Financial  Stability Board - FSB), que é atrelado ao G20, 

vem realizando diversos estudos acerca de  criptoativos. Em um destes 

estudos, realizado em parceria com outras instituições  internacionais, como a 

IOSCO - Organização Internacional de Valores Mobiliários, menciona  

se que o mercado de criptoativos cresce rapidamente e seu tratamento e 

caracterização podem  variar entre jurisdições. Isto porque as métricas de 

monitoramento propostas são baseadas em  dados públicos, e portanto, a 

qualidade dos dados subjacentes pode varias e nem sempre é  satisfatória. No 

mesmo sentido, os números relacionados ao mercado, como métricas de 

preços,  volumes de negociação e volatilidade, podem ser manipulados por 

práticas proibidas como  lavagem de dinheiro, falsificação e pump and dump  

(esquema onde há valorização de um  ativo seguido da repentina 

desvalorização desse mesmo ativo). Além disso, as métricas  propostas podem 

não se adequar a todos os tipos de ativos criptográficos igualmente.24   

                                                     
22 BAMBROUGH, Billy. Bitcoin And Crypto Suddenly Branded A 'National Security Issue'. 2019. 
Disponível  em: <https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2019/07/16/bitcoin-and-
crypto-suddenly-branded-a-national security-issue/#7183a6e51a59>. Acesso em: 
31.ago.2019.   
23 LAGARDE, Christine. Enfrentar o lado escuro do mundo das criptomoedas. 2018. Disponível 
em:  <https://www.imf.org/external/lang/portuguese/np/blog/2018/031318p.pdf>. Acesso em: 
31.ago.2019.  
24 FINANCIAL STABILITY BOARD, Crypto-assets: Report to the G20 on woer by the FSB and 
standard-setting  bodies, 16 de julho de 2018. p. 2-3.   
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Há ainda de se mencionar que a OCDE - Organização para a Cooperação 

e  Desenvolvimento Econômico, também produziu um estudo sobre a utilização 

desses ativos em  que aborda os riscos associados à sua utilização25. Em uma 

parte do estudo se destaca:  —ão obstante a possibilidade de refletir uma bolha 

especulativa,  existem vários outros riscos relacionados ao uso de 

criptomoedas.   

Primeiro de tudo, o mercado de criptomoedas não é regulado por  uma 

autoridade central que normalmente garante a aceitação da  moeda como meio 

geral de pagamento e fornece proteção legal  contra roubo digital. De fato, como 

o conhecimento de chave  privada fornece a propriedade da conta ou carteiras 

de  criptomoedas, os hackers podem atacar essas carteiras e encontrar  a chave 

privada e as senhas que concedem acesso a ela. Nesse  caso, os hackers podem 

assumir o controle total da conta. No  entanto, deve-se entender que isso está 

relacionado ao hacking  das chaves e senhas relacionadas às carteiras, em vez 

do hacking  das informações subjacentes armazenadas na blockchain. A  

técnica é configurada de forma a impedir esse tipo de invasão. 26 

No Brasil, o tema não poderia ser abordado de maneira diversa, uma vez 

que a  emissão de moeda pelo Banco Central é competência exclusiva da União, 

tal qual estabelece a  Constituição Federal nos artigos 21, inciso VII e 164. 

Restando configurada, desta forma, uma  questão de segurança nacional.   

Todas as considerações anteriores permitem afirmar que não há 

nenhuma  violação à Constituição que justifique o provimento do presente 

Recurso Extraordinário. Pelo  contrário, a aplicação dos dispositivos 

constitucionais demonstra a plena constitucionalidade  da presente autuação e 

a devida manutenção da incidência do imposto de renda sobre as  transações 

                                                     
25  OECD, How to deal with Bitcoin and other cryptocurrencies in the System of National 
Accounts?, nov. 2018.  p. 9. 
26 Notwithstanding the possibility that they reflect a speculative bubble, there are several other 
risks related to the  use of cryptocurrencies. First of all, the market of cryptocurrencies is not 
regulated by a central authority which  would normally guarantee the acceptance of the currency 
as a general means of payment and provide legal  protection against digital theft. Indeed, as the 
private key knowledge provides the ownership of the cryptocurrency  account or wallets, hackers 
can attack these wallets and find the private key and passwords granting access to it.  In that 
case, hackers can take full control of the account. However, it has to be understood that this 
relates to the  hacking of the keys and passwords related to the wallets, rather than to the 
hacking of the underlying information  as stored in the blockchain. The technique is setup in 
such a way to prevent this type of hacking. 
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realizadas pelo contribuinte.   

 

III DA MULTA   

 

Por ocasião do lançamento de ofício ora defendido, o contribuinte está 

sujeito à  multa de 75% do valor da exação não recolhida, nos termos do artigo 

44, inciso I, da Lei nº  9.430:   

Art. 44. —os casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as   

seguintes multas:  

I- De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou  diferença de imposto 

ou contribuição nos casos de falta de  pagamento ou recolhimento, de falta de 

declaração e nos de  declaração inexata;    

Neste ponto, ressalta-se que a penalidade foi definida por lei, não 

havendo  qualquer descumprimento ao artigo 97, inciso V, do Código Tributário 

Nacional.  Conforme demonstrado no mérito, o pagamento de imposto era 

devido e não  houve recolhimento por parte do contribuinte, ocasionando o 

lançamento de ofício pela  Autoridade Fiscal. Desta forma, não há que se 

questionar a sanção pelo inadimplemento do  principal.   

Com relação ao descumprimento da obrigação acessória, como 

argumentado nos  capítulos supra, a renda deve ser apurada considerando-se 

a universalidade de bens do  contribuinte, sendo encontrada no resultado de 

operação aritmética que considere todos os  direitos que ingressaram na esfera 

de disponibilidade da pessoa, abatendo-se as obrigações que  a reduzam. O 

dever de declarar anualmente o status patrimonial à Receita Federal é o meio 

pelo  qual se alça com precisão este resultado aritmético. Se sua finalidade é 

auxiliar o Fisco na  apuração do tributo devido, então é fundamental que o 

critério da universalidade seja  considerado para regularidade da declaração.   

Os criptoativos são bens e direitos de valor econômico, integram a  

universalidade patrimonial do contribuinte, e não poderiam ter sido ignorados 

na declaração de  ajuste anual do Recorrente. O fato de tê-lo feito, apenas 

reforça a má-fé da sua atuação, na  tentativa de esconder da autoridade fiscal 

a realização do fato gerador relativo ao imposto sobre  a renda. Ademais, 



156 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

conforme supramencionado, desde a publicação do Perguntas e Respostas  da 

Receita Federal, em 2017, já havia orientação quanto à necessidade da 

declaração. Assim,  não há dúvidas de que a declaração deveria ser feita levando 

em consideração as Bitcoins e  Litcoins do Recorrente e que este as omitiu no 

ímpeto de não evidenciar sua inadimplência da  obrigação principal.   

No tocante à multa, ainda insta mencionar seu caráter proporcional e não  

confiscatório, visto que esta Corte já decidiu em outras oportunidades que a 

penalidade se torna  inconstitucional apenas ao ultrapassarem 100% do valor 

do tributo, como por exemplo, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 

n.º 833.106/GO, de relatoria do Ministro Marco  Aurélio27, e n.º 748.257/SE, de 

relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski28.  Portanto, a incidência da multa é 

correta, tendo sido aplicada com precisão pela  Autoridade Fiscal e deve 

prevalecer, pois satisfeitos os critérios legais e constitucionais para  sua 

subsistência.   

 

IV DO PEDIDO   

 

Ante o exposto, requer a Fazenda Nacional que seja negado provimento 

ao  recurso extraordinário a fim de que   

a) reste reconhecida a Constitucionalidade da cobrança;   

b) seja mantido o auto de infração em sua integralidade.   

   

  Termos em que   

Pede deferimento   

__________________________   

Procurador da Fazenda Nacional   

 

 

 

                                                     
27 BRASIL. STF. AgRg no RE nº 833.106/GO. Relator: Ministro Marco Aurélio. 1ª Turma. Data do 
julgamento:  25.11.2014. DJE: 12/12/2014 
28 BRASIL, STF. AgRg no RE nº 748.257/SE. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. 2ª Turma. 
Data do  julgamento: 06.08.2013. DJE: 20/08/2014 
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FAZENDA NACIONAL  

MEMORIAIS DA FAZENDA 

 

Exmos. Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal Memoriais de contrarrazões 

ao Recurso Extraordinário nº XXXXXX/UF  

 

Vossas Excelências foram designadas Julgadores do Recurso 

Extraordinário em  referência, no qual a FAZENDA NACIONAL (Recorrido), 

representada por seu Procurador da  Fazenda Nacional, contende com o Sr. 

JORGE PEREIRA (Recorrente), representado por seu  Advogado.  

O Recorrido vem, perante Vossas Excelências, expor, de forma sintética, 

neste  MEMORIAL, as razões de fato e de direito pelas quais o Recurso 

Extraordinário, posto em  julgamento, deve ser improvido.  

 

1. RESUMO DOS FATOS  

 

No ano de 2016, o Sr. Jorge Pereira adquiriu, via Exchange domiciliada no 

Brasil, 01  (um) Bitcoin pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).  

No ano de 2017 o Sr. Jorge Pereira percebeu que a sua unidade de Bitcoin 
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estava com  preço de mercado de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e a 

trocou, por intermédio da  mesma Exchange, por 150 (cento e cinquenta) 

Litcoins.  

Ainda em 2017, seus 150 (cento e cinquenta) Litcoins valorizaram 

sobremaneira, razão  pela qual o Sr. Jorge optou por utilizá-los para a compra 

de um carro que há longo tempo  desejava. Após muito procurar, no final do ano 

de 2017 o Sr. Jorge Pereira comprou o carro  com a suas 150 (cento e cinquenta) 

unidades de Litcoin, tendo o valor da operação sido fixado  em R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais).  

Em 2019, então, a Receita Federal do Brasil autuou o Sr. Jorge Pereira em 

virtude de  ele ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por 

ganho de capital com relação  à sua unidade de Bitcoin, haja vista a aquisição 

de 01 (um) Bitcoin no ano de 2016 por R$  3.500,00 e a utilização deste para a 

aquisição de 150 (cento e cinquenta) Litcoins no ano de  2017, em operação 

avaliada em R$ 66.000,00;  

A autuação teve também como objeto a ausência do pagamento de 

Imposto de Renda  por ganho de capital com relação aos 150 (cento e 

cinquenta) Litcoins que havia adquirido em 2017, que foram trocados pela sua 

unidade de Bitcoin em operação avaliada em R$ 66.000,00  e utilizados para a 

compra de um carro também em 2017, em operação fixada no valor de R$  

120.000,00.  

O Recorrente fora também autuado por ter deixado de declarar as 

operações realizadas  em sua Declaração de Ajuste Anual.  

A Receita Federal do Brasil realizou a autuação com base nas 

informações prestadas  pela Exchange que intermediou as transações, nos 

termos da Instrução Normativa RFB nº  1.888/2019.  

Irresignado, por entender ser indevida a autuação, o Sr. Jorge Pereira 

ingressou com  ação judicial impugnando a autuação acima descrita.  

Seus pedidos foram julgados improcedentes e as instâncias recursais 

ordinárias foram  esgotadas. O Sr. Jorge, então, interpôs o presente Recurso 

Extraordinário, cuja repercussão  geral restou conhecida.  
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2 RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA 2.1 - DO CONCEITO 

DE RENDA  

 

Como se sabe, a respeito da Teoria Geral do Direito Tributário no Brasil, 

as normas que  instituem os tributos são regidas, dentre outros, pelo princípio 

da legalidade cerrada, o qual  estabelece que somente a lei em sentido estrito 

pode instituir tributos e que ela deve conter  todos os elementos necessários à 

incidência tributária. Os critérios material, espacial, temporal,  pessoal (sujeito 

passivo e sujeito ativo) e quantitativo (alíquota e base de cálculo) do tributo  

devem estar descritos na lei.  

Tal proteção constitucional funciona como um direito fundamental do 

contribuinte, que,  protegido pela Constituição Federal, fica resguardado de 

quaisquer abusos a serem cometidos  por parte do Poder Executivo em sua 

atividade legiferante atípica, quando edita portarias,  instruções normativas etc.  

O poder normativo que aqui se fala é atribuído ao Poder Executivo 

somente a fim  possibilitar-lhe a regulamentação do modus operandi da 

atividade de fiscalização e aplicação  

da lei. É o que dizem os artigos 84, inciso IV e 87, parágrafo único, inciso II da 

Constituição  Federal:  

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:  

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos  e 

regulamentos para sua fiel execução;  

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de  vinte e 

um anos e no exercício dos direitos políticos.  

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições  

estabelecidas nesta Constituição e na lei:  

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e  regulamentos;(grifos 

nossos)  

Sistematicamente, para confirmar o espectro regulamentar que cabe ao 

poder normativo  do Executivo, diz o artigo 49, inciso V da Constituição Federal:  

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder  

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;  
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Ora, a competência exclusiva do Congresso Nacional de sustar os atos 

normativos do  Poder Executivo que exorbitem o poder normativo é a disposição 

constitucional que  complementa a outra banda da laranja , que é o princípio 

(que na verdade é uma regra) da  legalidade tributária, prevista no artigo 150 da 

CF/88:  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é  vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;  

Ora, o que aqui foi mostrado pelo cotejo de dispositivos constitucionais 

serviu para  reforçar a exclusividade do Poder Legislativo de editar leis 

instituidoras de tributos.  

Atos infralegais não possuem força para instituir nova modalidade de 

tributo, muito  menos incluir nova situação como hipótese de incidência de 

tributo já existente, no caso em comento o imposto de renda.  

Por essa razão não há que se falar em instituição de nova modalidade de 

imposto de  renda por meio da Instrução Normativa nº 1.888/2019 da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil. A instrução normativa somente regulamentou 

obrigações acessórias, para tornar claro  ao contribuinte suas obrigações 

instrumentais em relação ao business de criptoativos.  

 

2.2 – CONCEITOS DO ART. 43 DO CTN  

 

O artigo 43 do CTN é sistemático e traz importantes implicações quanto 

à incidência do  imposto de renda nas operações realizadas pelo Sr. Jorge 

Pereira:  

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 
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percepção.  

Lastreado no princípio da universalidade, o caput do artigo 43, inciso I, ao 

se referir à  aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim 

entendido o produto do  capital, do trabalho ou da combinação de ambos, 

abrange aquilo que for fruto do próprio  dinheiro, e também aquilo que for 

resultante do trabalho, assim entendido o esforço humano  em troca de uma 

contraprestação.  

O inciso II traz o grande pulo do gato , pois alberga tudo que não for 

compreendido  como produto do capital ou do trabalho. Descreve o inciso II: 

proventos de qualquer natureza,  assim entendidos os acréscimos patrimoniais 

não compreendidos no inciso anterior. Ou seja,  recursos de qualquer origem, 

ainda que não sejam produto do capital ou do trabalho, serão  tributados pelo 

imposto de renda.  

Ainda o § 1º, prescreve que a incidência do imposto independe da 

denominação dada à  receita ou ao rendimento, à localização, à condição 

jurídica ou nacionalidade da fonte, à origem  e à forma de percepção.  

Importante atentar-se ao último trecho referido no § 1º do artigo 43 do 

CTN: forma de  percepção. Pouco importa a forma como foram adquiridos a 

renda ou os proventos. A lei não  faz diferenciação quanto ao negócio jurídico 

que originou a disponibilidade da grandeza  economicamente mensurável. 

Eventual troca de criptoativos, um pelo outro, que importe em 

transferência de  disponibilidade jurídica ou econômica, de renda ou proventos, 

entre pessoas distintas, sejam  elas físicas ou jurídicas, gerando um aumento 

para, pelo menos, uma delas, irá configurar  claramente fato gerador do imposto 

de renda. Não importa a qualificação ou o nomen juris da  operação realizada 

entre os titulares dos criptoativos. Se compra e venda, troca ou doação, ou  

qualquer outra modalidade de negócio jurídico (ou até não resguardado pelo 

direito), o aumento  da disponibilidade econômica ou jurídica faz ser devido o 

imposto de renda. A respeito do  acréscimo patrimonial, Roque Carrazza 

assevera:  

(...) renda é disponibilidade de riqueza nova, havia em dois momentos  distintos. 

(…) é o acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte, ao   

longo de um determinado período de tempo. Ou, ainda, é o resultado positivo  de 
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uma subtração que tem, por minuendo, os rendimentos brutos auferidos  pelo 

contribuinte, entre dois marcos temporais, e, por subtraendo, o total das  deduções 

e abatimentos, que a Constituição e as leis que com ela se afinam   

permitem fazer. (...) tanto a renda quanto os proventos de qualquer natureza  

pressupõem ações que revelem mais-valias, isto é, incrementos na capacidade  

contributiva. Só diante de realidades econômicas novas, que se incorporam ao  

patrimônio da pessoa…, é que podemos juridicamente falar em renda ou  proventos 

de qualquer natureza.1 

 

O acréscimo patrimonial que ensejou a incidência do imposto de renda 

no caso em  questão foi o ganho de capital. Ganho de capital é a diferença entre 

o valor de venda e o custo  da aquisição de quaisquer bens e direitos, em 

operação realizada por qualquer forma jurídica,  seja doação, troca, compra, 

dação em pagamento etc. O art. 128 do RIR estabelece:  

Art. 128. Fica sujeita ao pagamento do imposto sobre a renda de que trata este  

Título a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou 

direitos de qualquer natureza.  

Seu parágrafo 4º descreve quais tipos de operações serão consideradas 

para fins de  apuração de ganho de capital, e as exemplifica em seus incisos:  

§ 4º Na apuração do ganho de capital, serão consideradas as operações que   

importem a alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou a cessão ou a  promessa 

de cessão de direitos à sua aquisição, tais como:  

I - compra e venda;  

II - permuta;  

III - adjudicação;  

IV - desapropriação;  

V - dação em pagamento;  

VI - doação;  

VII - procuração em causa própria;  

VIII - promessa de compra e venda;  

IX - cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos; e  

X - contratos afins.  

                                                     
1 A natureza meramente interpretativa do art. 129 da Lei 11.196/05, o imposto de renda, a 
contribuição  previdenciária e as sociedades de serviços profissionais. / Roque Antonio 
Carrazza. - RDDT154, 2008. p. 109. 
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No caso das transações com criptoativos, o cálculo do ganho de capital 

será realizado  na forma do art. 134, II do Regulamento do Imposto de Renda 

(Decreto nº 9.580/2018):  

Art. 134. Considera-se valor de alienação:  

II - o valor de mercado nas operações não expressas em dinheiro  

O artigo é claro: caso não se possam avaliar as operações por lhes faltar 

o quantum mensurado em dinheiro, será utilizado o valor de mercado.  

O artigo 3º, §§ 3º e 4º da Lei nº 7.713/88 também dispõe sobre o ganho de 

capital:  

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,  ressalvado 

o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.  

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que   

importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou  promessa de 

cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por  compra e venda, 

permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,  doação, procuração em 

causa própria, promessa de compra e venda, cessão de  direitos ou promessa de 

cessão de direitos e contratos afins.  

§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou   

direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da  origem dos 

bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou  proventos, 

bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte  por qualquer forma 

e a qualquer título.  

Ser ou não regulamentada a troca ou negócios com criptoativos não 

interessa para o  direito tributário quando se fala em imposto de renda. Até 

mesmo a renda obtida com tráfico  de drogas ou animais, clandestinamente, é 

objeto de tributação pelo IR. Aqui o dinheiro não  tem cheiro. Operações com 

criptoativos que gerem ganho de capital para quem interessar já  configuram, 

no mundo fático, a hipótese de incidência do imposto de renda prevista no art. 

43  do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, recente julgado do Supremo 

Tribunal Federal: 

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária   

(omitir informação das autoridades fazendárias). 3. Imposto de Renda da   

Pessoa Física. Rendimentos oriundos de atividade ilícita não declarados.   

4. Inocorrência de afronta ao princípio da garantia contra a autoincriminação.  



170 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

5. Obrigação de declarar os recursos. 6. Jurisprudência da Corte. 7.  Ausência de 

constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental. (grifos 

nossos)2 

Alegar que as transações envolvendo criptoativos não importam em 

ganho de capital  seria contradizer aqueles que realizam tais transações. Por 

que alguém realizaria negócios com  uma moeda digital que não fossem lhe 

gerar ganhos palpáveis? Ou se imagina que os negócios  são feitos pensando 

que essas moedas são carimbadas  e que podem ser negociadas com  

produtos que têm sua cotação própria no mercado em moedas digitais, como 

num jogo de banco  imobiliário?  

No mundo moderno os criptoativos têm poder real de compra e a 

valorização da moeda,  que a qualquer momento pode ser cotada em reais pelas 

instituições que tratam de sua  comercialização, possibilita auferir o ganho de 

capital mediante a comparação entre seu valor  no momento da aquisição e no 

da alienação, durante um espaço de tempo.  

 

2.3 PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA UNIVERSALIDADE  

 

O artigo 153, § 2º, I da Constituição Federal diz que o imposto de renda 

será informado  pelos critérios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade, na forma da lei. Falemos  mais aprofundadamente do princípio 

da universalidade.  

O princípio da universalidade preceitua que o imposto de renda deve 

incidir sobre todas  e quaisquer rendas ou proventos do contribuinte. 

Mandamento cristalizado no artigo 43, § 1o do CTN. Leandro Paulsen traz 

importante observação sobre o tema:  

 

Em face do critério constitucional da universalidade, ter-se-ia de considerar a  

totalidade das rendas do contribuinte como uma unidade, sem estabelecer  

distinções entre tipos de rendas para efeito de tributação diferenciada.  Contudo, a 

legislação estabelece, por exemplo, tributação exclusiva na fonte  dos rendimentos 

                                                     
2 (HC 158976 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, 
PROCESSO  ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019) 
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de aplicação financeira e tributação isolada dos ganhos de  capital.3
 

   

  De fato, a tributação do ganho de capital é realizada de maneira isolada. 

Há um porquê:  não há como quantificar ou rastrear, por meios ordinários de 

fiscalização do imposto de renda,  quando o ganho de capital acontece. O caso 

que aqui tratamos é prova disso. O ganho de capital  é casuístico. Portanto, o 

modelo de tributação realizada à parte  funciona como reforço para  evitar que 

o fisco perca acesso às informações componentes dos fatos geradores. A 

publicação  da IN 1.888/2019 da RFB, com sua minúcia ao tratar de obrigações 

acessórias, trouxe  importante contribuição para a fiscalização de negócios 

com criptoativos.  

Quanto à capacidade contributiva, a Constituição Federal, em seu artigo 

145, § 1º,  sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade  econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para conferir  efetividade a esses 

objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei,  o 

patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.  

Ter caráter pessoal quer dizer que o tributo será calculado levando em 

conta as  peculiaridades de cada contribuinte. Graduado conforme a 

capacidade econômica significa  dizer que o imposto deverá variar segunda a 

capacidade do contribuinte de dispor de recursos  econômicos. Aqui, se o 

contribuinte saltou de um bem, ou o que quer que seja, de valor  R$3.500,00 para 

R$120.000,00, é fácil concluir que ele possui capacidade contributiva, visto o  

montante adquirido pelo ganho de capital no decorrer do período em que esteve 

com as  criptomoedas.  

A administração tributária poderá fiscalizar os contribuintes na forma da 

lei para  verificar se os princípios do artigo 145, § 1º estão sendo atendidos. No 

entanto, o dispositivo  exige que essa fiscalização deverá ser exercida 

respeitando os direitos individuais.  

No caso de que trata este memorial não foi realizada especificamente 

uma fiscalização,  mas a autuação realizada com as informações entregues 

                                                     
3 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 5. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria  do Advogado Editora, 2013. p. 235. 
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pela Exchange não revela qualquer  traço de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade. Inclusive, de acordo com o julgado já referido  nesta peça 

(nota de rodapé n. 2), não afronta a vedação à autoincriminação a fiscalização 

de  auferimento de renda obtida que não foi declarada.  

 

2.4 – LANÇAMENTO DE OFÍCIO VÁLIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES  

APRESENTADAS PELA EXCHANGE 

 

Quanto à irresignação do recorrente a respeito da validade da autuação, 

não restam  dúvidas de que o procedimento adotado pelo Fisco foi 

perfeitamente válido.  

Fato gerador é a ocorrência, no mundo fenomênico, da conduta descrita 

na lei (hipótese  de incidência). Tal ocorrência faz nascer a obrigação tributária, 

que é a relação que se estabelece  entre o sujeito passivo e o sujeito ativo. Mas 

para que os aspectos do tributo sejam demarcados  com precisão, faz-se 

necessário o lançamento. Lançamento, de acordo com o artigo 142 do  CTN, é 

o procedimento administrativo pelo qual a autoridade administrativa constitui o 

crédito  tributário. O lançamento verifica a ocorrência do fato gerador da 

obrigação tributária, determina  a matéria tributável, calcula o montante do 

tributo devido e identifica o sujeito passivo, além  de, sendo o caso, aplicar a 

penalidade cabível.  

No caso de que trata o presente memorial, ocorrido o fato gerador, a 

obrigação tributária  nasceu e sobre ela não fora produzida linguagem. Nada 

fora noticiado ao Fisco, nem mesmo o  próprio contribuinte se dispôs a informar 

o acontecimento (com relevância jurídica tributária)  à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil.  

O fato do Sr. Jorge Pereira ter deixado de efetuar o pagamento de 

Imposto de Renda por  ganho de capital, haja vista a utilização do Bitcoin que 

adquiriu em 2016 por R$ 3.500,00 para  a aquisição de 150 (cento e cinquenta) 

Litcoins no ano de 2017, em operação avaliada em R$  66.000,00, e a posterior 

utilização destes para a compra de um carro, também em 2017, em  operação 

fixada no valor de R$ 120.000,00, ensejou sua autuação com base no artigo 44 
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da Lei  9.430/96, pois não houve declaração.  

O contribuinte que adquirir disponibilidade econômica ou jurídica, deve 

realizar o  chamado lançamento por homologação, modalidade de lançamento 

na qual o próprio  contribuinte realiza toda a atividade de apuração do tributo, 

antecipa o pagamento e declara tais  informações ao fisco, que homologa o 

lançamento tácita ou expressamente. Após o lançamento,  tornar-se-á 

liquidado e acertado o tributo, passando ao status de crédito tributário.  

Em razão da ausência de produção de linguagem acerca do 

acontecimento, a autoridade  administrativa nada poderia fazer a respeito do 

fato gerador praticado, como muito ocorre no  mundo concreto, pois o Fisco 

ainda não dispõe da mesma estrutura da Empresa Brasileira de  Correios e 

Telégrafos, para ir na porta de cada contribuinte. 

O lançamento por homologação serve para que a atividade de apuração 

do tributo seja  antecipada pelo próprio contribuinte, atendendo ao princípio da 

praticabilidade.  

Quando então as informações foram prestadas pela Exchange que 

intermediou as  transações realizadas pelo Sr. Jorge Pereira, o Fisco passou a 

ter conhecimento do fato gerador  praticado, quando pôde, finalmente, adotar 

providências.  

Aqui vale ressaltar que as informações foram prestadas pela Exchange 

de maneira  espontânea. O fato de as informações terem sido prestadas de 

maneira espontânea aniquila  qualquer argumento no sentido de tornar as 

informações inválidas por falta de cogência das  normas da IN 1.888/2019 

sobre obrigações acessórias, pois pouco importa que tal normativo só  

produzisse efeitos a partir de 01/08/2019.  

O fato de o Fisco ter sido noticiado da ocorrência de fato gerador do 

imposto de renda  por meio da entrega espontânea de informações por parte da 

Exchange não invalida a autuação.  Aqui, cabe destacar que o fato gerador 

ocorrido se trata de fato jurígeno tributário. Seu  acontecimento corresponde ao 

que preceitua a lei, que contém a hipótese de incidência. Sobre  o tema, 

importante observação de Paulo de Barros Carvalho:  

—o campo dos tributos, teríamos o fato gerador  provocando o nascimento  da 

obrigação tributária, independentemente de qualquer ato específico de  
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reconhecimento de seus destinatários. Daí a tradicional distinção entre o  

fenômeno da incidência, fulminante e infalível, e o posterior ato de aplicação,  

confiado à competência dos vários agentes do poder público ou privado e  

mediante o qual os comandos prescritivos adquiririam eficácia social,  cumprindo 

os objetivos últimos do direito positivo.4 

 

Foi produzida linguagem acerca do acontecimento e o Fisco teve acesso 

a elas antes que  ocorresse a decadência, o que oportunizou o lançamento de 

ofício do tributo por meio da  autuação. A atividade do Fisco é plenamente 

vinculada (artigo 3º do CTN), não há sequer a  possibilidade de se cogitar o não 

lançamento de tributo quando puder fazê-lo. Ademais, um dos  princípios 

regentes da do processo administrativo de lançamento é a busca pela verdade 

real.  Sobre o tema, Hugo Segundo:  

 

É natural que, em face de uma verdadeira impossibilidade de se conhecer a  

verdade material , e em decorrendo essa impossibilidade de falta imputável  ao 

contribuinte, a Administração não pode ter a sua atividade tolhida.5
 

   

Além do que, de acordo com o artigo 118, inciso I do CTN, a definição 

legal do fato  gerador é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos 

efetivamente praticados pelos  contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem 

como a natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.  A razão de ser de referido 

artigo é justamente contornar condutas praticadas pelos contribuintes  que 

desejem se utilizar da forma ou da natureza de atos, em tese, estranhos à 

tributação, para  desta escapar. Se tal fosse possível, seria fácil realizar o 

chamado Planejamento Tributário:  bastaria agir na ilegalidade e praticar 

atividades longe das conformidades legais.  

Além do que foi dito, os valores das operações tributáveis, se somados, 

enquadram-se  facilmente na hipótese do artigo 21, inciso I da Lei nº 8.981/95:  

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 

                                                     
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 29. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. p.  371. 
5 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo Tributário. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 30. 
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renda, com as seguintes alíquotas:  

I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$  

5.000.000,00 (cinco milhões de reais);  

Conclui-se, portanto que a autuação está perfeitamente válida, pois as 

informações  obtidas pelo Fisco não possuem qualquer mácula de ilegalidade 

que as impeça de servir de  subsídio ao lançamento.  

O artigo 3º, §§ 3º e 4º da Lei nº 7.713/88 também dispõe sobre o ganho de 

capital:  

 

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,  

ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.  

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que   

importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou  promessa 

de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por  compra e venda, 

permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,  doação, procuração 

em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de  direitos ou promessa 

de cessão de direitos e contratos afins.  

§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou   

direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da  origem dos 

bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou   

proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte  por 

qualquer forma e a qualquer título.  

 

CONCLUSÃO  

 

Conclui-se, portanto, que a autuação é considerada válida, longe de 

quaisquer  ilegalidades ou inconstitucionalidades, tendo sido demonstrado, 

aqui, a legitimidade do  lançamento realizado em razão da omissão do 

contribuinte no seu dever de prestar contas.  

Restou, claramente configurada, a ocorrência do fato gerador do imposto de 

renda,  especificamente o ganho de capital em relação às operações realizadas 

com criptomoedas, não  restando dúvidas acerca da obediência aos princípios 

constitucionais que regem o IR.  

Requer-se, portanto, que seja improvido o presente Recurso 

Extraordinário, a fim de  manter a autuação realizada em 15/05/2019, nos seus 
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termos originais.  

Nestes termos.  

Pede e espera o deferimento.  

Brasília/DF, 15 de setembro de 2019. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL,  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº _________  

RECORRENTE: JORGE PEREIRA   

RECORRIDA: FAZENDA NACIONAL  

A FAZENDA NACIONAL, já devidamente qualificada nos autos do processo em 

epígrafe,  retorna à presença de Vossa Excelência para apresentar   

 

MEMORIAIS 

 

a fim de ratificar suas razões de fato e de direito, neste Recurso Extraordinário 

com repercussão  geral reconhecida. 

 

I. OS FATOS  

 

1. Em síntese, o Recorrente adquiriu 1 (um) bitcoin em 2016 pelo valor de R$ 

3.500,00 (três  mil e quinhentos reais). Posteriormente, em 2017, realizou nova 

operação  avaliada em R$  66.000,00 (sessenta e seis mil reais)  na qual 

trocou 1 (um) bitcoin por 150 (cento e cinquenta)  litcoins.  

2. Ainda no mesmo ano, com a valorização dos litcoins obtidos, o Recorrente 

utilizou-os na  compra de um veículo e o valor da operação foi fixado em R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

3. Neste período, ao preencher suas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de 

Renda  (DIRPF), o contribuinte declarou ter adquirido uma unidade de bitcoin em 

2016 por R$ 3.500,00  (três mil e quinhentos reais) e, em 2017, declarou ter 

adquirido o carro pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

4. Em maio de 2019, de maneira voluntária, a exchange que intermediou as 

operações realizadas pelo contribuinte entregou à Receita Federal os dados que 
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estavam armazenados em seu sistema,  de modo que o Fisco pôde verificar que, 

apesar de o contribuinte ter ganho capital com as  operações, deixou de declará-

las.  

5. Em razão disso, a Receita Federal o autuou por (i) ter deixado de efetuar o 

pagamento do  Imposto de Renda por ganho de capital com relação à sua 

unidade de bitcoin, na medida em que  a adquiriu por R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) e a alienou por R$ 66.000,00 (sessenta e  seis mil reais), (ii) 

ter deixado de efetuar o pagamento do Imposto de Renda por ganho de capital  

com relação às suas unidades de litcoin, na medida em que as adquiriu por R$ 

66.000,00 (sessenta  e seis mil reais) e as alienou por R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais) e (iii) ter deixado de declarar  as referidas operações em sua 

Declaração de Ajuste Anual.  

6. Irresignado, o contribuinte ajuizou ação judicial impugnando o auto de 

infração. Esta,  todavia, foi julgada improcedente e, após não obter sucesso em 

nenhuma das instâncias ordinárias,  o contribuinte interpôs Recurso 

Extraordinário cuja repercussão geral já foi reconhecida.  

7. A despeito da insistência do contribuinte, o auto de infração encontra-se em 

perfeita  sintonia com a legalidade e não merece ser anulado, conforme 

demonstrar-se-á a seguir. 

 

II. OS CRITÉRIOS NORTEADORES DA TRIBUTAÇÃO DA RENDA  

 

8. O desenvolvimento tecnológico alterou inúmeros conceitos, inclusive, a 

própria forma  como o Direito é interpretado, contudo, mesmo sendo a ciência 

jurídica notadamente dinâmica, a  Constituição Federal e a legislação pátria já 

previam a tributação de renda incidente nos  criptoativos.  

9. O Direito deve ser trabalhado de forma verticalizada, sendo a norma superior 

a responsável  em fundamentar a norma inferior1. Dito isto, não segue outra 

sorte o arcabouço jurídico que  respalda a tributação de renda dos criptoativos, 

tendo como seu nascedouro o texto constitucional  e a sua base as normas 

jurídicas inferiores, senão vejamos.  

                                                     
1 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: WWF Martins Fontes, 2009. p. 32. 
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10. Inicialmente, preceitua o artigo 153, inciso III, § 2º, inciso I da Carta Magna 

o seguinte:  

Art. 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;  

 

11. Assim, nota-se que os critérios do imposto de renda refletem em 03 (três) 

critérios: (i)  generalidade; (ii) universalidade e, por fim; (iii) progressividade.  

12. A generalidade é critério que diz respeito ao campo subjetivo, mais 

especificamente à  sujeição passiva ao tributo2, segundo o qual o tributo deve 

abranger todos contribuintes que  pratiquem o ato ou estejam em igual relação 

com o fato descrito na hipótese de incidência3. A  renda, portanto, deve ser 

reconhecida com a observância desse critério, de modo que não se pode  admitir 

a criação de classe de contribuintes ou de patrimônio, na medida em que todos,  

indistintamente, são contribuintes potenciais ou de fato4. Em termos gerais: 

todo acréscimo  patrimonial decorrente de atos de produção de renda deve ser 

objeto de tributação.  

13. Já a universalidade é critério relacionado à extensão da base de cálculo do 

tributo, que deve  abranger quaisquer rendas e proventos auferidos pelo 

contribuinte5. Segundo esse critério, o fato  gerador e a respectiva base de 

cálculo devem englobar a universalidade de fatores positivos e  negativos de 

mutação da universalidade patrimonial do contribuinte dentro de um período 

fixado  pela lei 6 . Assim, para que a renda seja informada pelo critério da 

universalidade, todos os elementos  integrados no processo de sua produção 

devem ser submetidos à tributação de forma  absolutamente igual, não havendo 

                                                     
2  PAULSEN, Leandro. Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da 
jurisprudência. São Paulo:  Saraiva, 2017. p. 279.  
3 DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Manual de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 77. 
4  RENCK, Renato Romeu. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica/Critério constitucionais de 
apuração da base de  cálculo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 160. 
5  PAULSEN, Leandro. Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da 
jurisprudência. São Paulo:  Saraiva, 2017. pp. 279-280. 
6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 325. 
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que se falar em receitas diferentes de outras nem de despesas  diferentes de 

outras7.  

14. Por fim, a progressividade é critério que exige variação positiva da alíquota 

à medida que  há aumento da base de cálculo. Segundo esse critério, quanto 

maior a base de cálculo, maior a  alíquota. O Imposto de Renda, por ser de 

natureza pessoal, deve ser necessariamente graduado  segundo a capacidade 

econômica do contribuinte8.  

 

III. A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 

15. O Código Tributário Nacional prevê que o Imposto de Renda tem como fato 

gerador a  aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto 

do capital, do trabalho ou da  combinação de ambos) ou de proventos de 

qualquer natureza (acréscimos patrimoniais diversos)9.  

16. Em complemento, a norma tributária dispõe que a incidência do tributo 

independe da  denominação da receita ou do rendimento, da localização, 

condição jurídica ou nacionalidade da  fonte, da origem e da forma de 

percepção10.  

17. O diploma tributário define, ainda, como contribuinte do imposto o titular da  

disponibilidade, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos 

proventos tributáveis11.  

18. De modo a regulamentar a previsão do Código Tributário Nacional, 

sobreveio a Lei nº 7.713/1988, dispondo que o Imposto de Renda incide sobre 

                                                     
7  RENCK, Renato Romeu. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica/Critério constitucionais de 
apuração da base de  cálculo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 161. 
8  PAULSEN, Leandro. Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da 
jurisprudência. São Paulo:  Saraiva, 2017. p. 280.  
9 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.  
10 Art. 43. § 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. 
11 Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem 
prejuízo de atribuir a  lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de 
renda ou dos proventos tributáveis. 
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o rendimento bruto, sem qualquer  dedução12.   

19. Nos termos da lei, integram o rendimento bruto (i) todo o produto do capital, 

do trabalho  ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões recebidos em 

dinheiro, e ainda os provendo  de qualquer natureza, assim também entendidos 

os acréscimos patrimoniais não correspondentes  aos rendimentos 

declarados13 e (ii), como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos  

auferidos mensalmente, decorrentes de alienação de bens ou direitos de 

qualquer natureza,  considerando-se como ganho a diferença positiva entre o 

valor de transmissão do bem ou direito  e o respectivo custo de aquisição 

corrigido monetariamente14.  

20. Há previsão legal, ainda, no sentido de que na apuração do ganho de capital 

serão  consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de 

bens ou diretos ou cessão  ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, 

tais como as realizadas por compra e venda,  permuta, adjudicação, 

desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,  

promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de 

direitos e contratos  afins15.  

 

IV. A IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS PARA  FINS 

DE TRIBUTAÇÃO DA RENDA: PRINCÍPIO DA CAPACIDADE  CONTRIBUTIVA  

 

21. O foco da discussão em face da natureza jurídica das criptomoedas consiste 

                                                     
12 Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o 
disposto nos arts. 9º a 14  desta Lei. 
13  Art. 3º. § 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos, os  alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos 
de qualquer natureza, assim também entendidos os  acréscimos patrimoniais não 
correspondentes aos rendimentos declarados. 
14 Art. 3º. § 2º Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos 
ganhos auferidos no  mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, 
considerando-se como ganho a diferença  positiva entre o valor de transmissão do bem ou 
direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,  observado o disposto nos 
arts. 15 a 22 desta Lei. 
15  § 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem 
alienação, a qualquer título, de  bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos 
à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e  venda, permuta, adjudicação, 
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa  de 
compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. 
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em sua  definição como: (i) valor imobiliário; (ii) ativo financeiro; (iii) bem; (iv) 

moeda e, inclusive; (iv.1) moeda paralela.   

22. Discute-se a respeito dos criptoativos se enquadrarem no conceito de valor 

imobiliário, a  teor do que dispõe o artigo 2º da Lei nº 6.385/76, que dispõe sobre 

o mercado de valores  mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.  

23. A respeito da classificação das criptomoedas como ativos financeiros, há 

um impasse entre  a Receita Federal e a Comissão de Valores Mobiliários.   

24. A ’eceita Federal, na aba perguntas e respostas , define que as 

criptomoedas devem ser  tidas como ativos financeiros para fins de incidência 

do Imposto de Renda16:   

 

As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora  não sejam consideradas 

como moeda nos termos do marco  regulatório atual, devem ser declaradas na 

Ficha Bens e  Direitos como outros bens , uma vez que podem ser equiparadas a 

um ativo financeiro. Elas devem ser declaradas  pelo valor de aquisição.  

 

25. Em sentido contrário, a CVM veda a aquisição de criptomoedas por parte 

dos fundos de  investimento (Instrução CVM nº 555/15), conforme o Ofício 

Circular nº 1/2018/CVM/SIN:  

 

Fazemos referência aos comunicados realizados pela CVM  em 11/10/2017 e 

16/11/2017, relacionados às operações de  Initial Coin Offerings ( ICO ), e a 

consultas, efetuadas por  diversos participantes de mercado, acerca de 

possibilidade de  investimento, pelos fundos de investimento regulados pela  

Instrução C”– nº 555/14, nas atualmente denominadas  criptomoedas .   

Como sabido, tanto no Brasil quanto em outras jurisdições  ainda tem se discutido 

a natureza jurídica e econômica dessas  modalidades de investimento, sem que se 

tenha, em especial  no mercado e regulação domésticos, se chegado a uma  

conclusão sobre tal conceituação.  Assim e baseado em dita indefinição, a 

interpretação desta  área técnica é a de que as criptomoedas não podem ser 

qualificadas como ativos financeiros, para os efeitos do  disposto no artigo 2º, V, 

da Instrução CVM nº 555/14, e por  essa razão, sua aquisição direta pelos fundos 

                                                     
16  BRASIL, Secretaria da Receita Federal do. IMPOSTO SOBRE A RENDA: PERGUNTAS E 
RESPOSTAS.  Brasília, 2016. p. 447. Disponível em:  
<https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2016/perguntao/irpf2016perguntao
.pd>. Acessado em:  15 de setembro de 2019. 
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de investimento  ali regulados não é permitida.  

 

26. Nesse contexto, também há quem defenda que as criptomoedas são bens 

incorpóreos, nos  termos da lição clássica do professor Caio Mário da Silva 

Pereira17.  

27. E, ainda, há uma corrente capitaneada por Nicole Julie Fobe, que defende 

que as  criptomoedas se encaixam no conceito de moedas paralelas, em razão 

da existência de seus atributos  monetários, mas inexistência de seu 

reconhecimento jurídico como moeda. Nesse sentido, discorre  Nicole Julie 

Fobe, em sua tese de mestrado, acerca da definição de moedas paralelas:  

 

Aquelas que carecem de reconhecimento jurídico no tocante  à sua qualidade de 

moeda por parte do Estado, mas que são  utilizadas e reconhecidas enquanto meio 

circulante por  aqueles que as empregam.18 

 

28. Por derradeiro, no julgamento do Conflito de Competência nº 161.123/SP 

(2018/0248430- 4)19 , o STJ decidiu que a competência para julgar crimes 

                                                     
17 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil volume I  Introdução ao Direito 
Civil e Teoria Geral  de Direito Civil. 30ª. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense LTDA, 2016. p. 348 
18 FOBE, Nicole Julie. O Bitcoin como Moeda Paralela  Uma Visão Econômica e a Multiplicidade 
de  Desdobramentos Jurídicos. 2016. 122 fls. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de 
Direito da FGV. Fundação  Getúlio Vargas, São Paulo. p. 42 
19  CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA ESTADUAL E  
JUSTIÇA FEDERAL. INVESTIGADO QUE ATUAVA COMO TRADER DE CRIPTOMOEDA (BITCOIN),  
OFERECENDO RENTABILIDADE FIXA AOS INVESTIDORES. INVESTIGAÇÃO INICIADA PARA  
APURAR OS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 7º, II, DA LEI N. 7.492/1986, 1º DA LEI N. 
9.613/1998 E 27- E DA LEI N. 6.385/1976. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE CONCLUIU 
PELA EXISTÊNCIA DE  INDÍCIOS DE OUTROS CRIMES FEDERAIS (EVASÃO DE DIVISAS, 
SONEGAÇÃO FISCAL E  MOVIMENTAÇÃO DE RECURSO OU VALOR PARALELAMENTE À 
CONTABILIDADE EXIGIDA PELA  LEGISLAÇÃO). INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO QUE NÃO ESTÁ 
REGULADA PELO ORDENAMENTO  JURÍDICO PÁTRIO. BITCOIN QUE NÃO TEM NATUREZA DE 
MOEDA NEM VALOR MOBILIÁRIO.  INFORMAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) E DA 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  (CVM). INVESTIGAÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR, POR 
ORA, NA JUSTIÇA ESTADUAL, PARA  APURAÇÃO DE OUTROS CRIMES, INCLUSIVE DE 
ESTELIONATO E CONTRA A ECONOMIA  POPULAR. 1. A operação envolvendo compra ou venda 
de criptomoedas não encontra regulação no ordenamento  jurídico pátrio, pois as moedas 
virtuais não são tidas pelo Banco Central do Brasil (BCB) como moeda, nem são  consideradas 
como valor mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não caracterizando sua 
negociação,  por si só, os crimes tipificados nos arts. 7º, II, e 11, ambos da Lei n. 7.492/1986, 
nem mesmo o delito previsto no art.  27-E da Lei n. 6.385/1976. 2. Não há falar em competência 
federal decorrente da prática de crime de sonegação de  tributo federal se, nos autos, não consta 
evidência de constituição definitiva do crédito tributário. 3. Em relação ao  crime de evasão, é 
possível, em tese, que a negociação de criptomoeda seja utilizada como meio para a prática 
desse  ilícito, desde que o agente adquira a moeda virtual como forma de efetivar operação de 
câmbio (conversão de real em  moeda estrangeira), não autorizada, com o fim de promover a 
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envolvendo bitcoins deve ser atribuída à  Justiça Estadual. Em que pese a ratio 

decidendi desse precedente constituir via adequada para  definição da natureza 

jurídica das criptomoedas, o STJ, ao final, acabou por não a definir.   

29. Dentro dessa discussão, a União, por meio da Procuradoria da Fazenda 

Nacional, reitera  perante esse e. Supremo Tribunal Federal, a sua firme 

convicção de que a criptomoeda é um ativo  financeiro.   

30. Contudo, ao mesmo tempo em que reitera a sua firme convicção, a União 

chama atenção  para o fato de que a natureza jurídica da criptomoeda, 

sobretudo no caso concreto, é irrelevante  para fins da tributação da renda em 

geral e irrelevante para fins da legítima tributação realizada em  face do 

recorrente. Isso é dito conforme o princípio da capacidade contributiva.   

31. O princípio da capacidade contributiva, definido no artigo 145, § 1º da 

CF/8820, não restrito  aos impostos (conforme ADI nº 4.697/201121 e Recurso 

                                                     
evasão de divisas do país. No caso, os elementos dos  autos, por ora, não indicam tal 
circunstância, sendo inviável concluir pela prática desse crime apenas com base em uma  
suposta inclusão de pessoa jurídica estrangeira no quadro societário da empresa investigada. 
4. Quanto ao crime de  lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), a competência federal 
dependeria da prática de crime federal  antecedente ou mesmo da conclusão de que a referida 
conduta teria atentado contra o sistema financeiro e a ordem  econômico-financeira, ou em 
detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas  ou 
empresas públicas (art. 2º, III, a e b, da Lei n. 9.613/1998), circunstâncias não verificadas no 
caso. 5. Inexistindo  indícios, por ora, da prática de crime de competência federal, o 
procedimento inquisitivo deve prosseguir na Justiça  estadual, a fim de que se investigue a 
prática de outros ilícitos, inclusive estelionato e crime contra a economia popular.  6. Conflito 
conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Embu das Artes/SP, o 
suscitado. (STJ - CC: 161123 SP 2018/0248430-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
Data de Julgamento:  28/11/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/12/2018) 
20 Art. 145. § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade  econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses  objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as  atividades econômicas do 
contribuinte. 
21  AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO  
TRIBUTÁRIO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS FEDERAIS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
DE INTERESSE PROFISSIONAL. ANUIDADES. ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI  
COMPLEMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LEGALIDADE  
TRIBUTÁRIA. PRATICABILIDADE. PARAFISCALIDADE. LEI FEDERAL 12.514/2011. 1. A 
jurisprudência  desta Corte se fixou no sentido de serem os conselhos profissionais autarquias 
de índole federal. Precedentes: MS  10.272, de relatoria do Ministro Victor Nunes Leal, Tribunal 
Pleno, DJ 11.07.1963; e MS 22.643, de relatoria do  Ministro Moreira Alves, DJ 04.12.1998. 2. 
Tendo em conta que a fiscalização dos conselhos profissionais envolve o  exercício de poder de 
polícia, de tributar e de punir, estabeleceu-se ser a anuidade cobrada por essas autarquias um  
tributo, sujeitando-se, por óbvio, ao regime tributário pátrio. Precedente: ADI 1.717, de relatoria 
do Ministro Sydney  Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003. 3. O entendimento iterativo do STF 
é na direção de as anuidades cobradas  pelos conselhos profissionais caracterizarem-se como 
tributos da espécie contribuições de interesse das categorias  profissionais , nos termos do 
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Extraordinário nº 598.572 22 ) está  diretamente ligado com a 

capacidade/disponibilidade econômica.   

32. Dessa forma, a partir do princípio da capacidade contributiva, é totalmente 

admissível a  tributação da renda decorrente do ganho de capital auferido a 

partir das operações que envolvem  os criptoativos. Inclusive, isso é 

                                                     
art. 149 da Constituição da República. Precedente: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso,  Tribunal 
Pleno, DJ 18.05.2001. 4. Não há violação à reserva de lei complementar, porquanto é 
dispensável a forma da lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias  profissionais. Precedentes. 5. Em relação à 
ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada  à Medida Provisória 
536/2011 e o tema das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, verifica-se 
que  os efeitos de entendimento da ADI 5.127, de relatoria da Ministra Rosa Weber e com 
acórdão por mim redigido, não  se aplica à medida provisória editada antes da data do 
julgamento, uma vez que a este foi emprestada eficácia  prospectiva. 6. A Lei 12.514/2011 ora 
impugnada observou a capacidade contributiva dos contribuintes, pois  estabeleceu razoável 
correlação entre a desigualdade educacional e a provável disparidade de rendas auferidas do 
labor  de pessoa física, assim como por haver diferenciação dos valores das anuidades baseada 
no capital social da pessoa  jurídica contribuinte. 7. Não ocorre violação ao princípio da reserva 
legal, uma vez que o diploma impugnado é  justamente a lei em sentido formal que disciplina a 
matéria referente à instituição das contribuições sociais de interesse  profissional para aqueles 
conselhos previstos no art. 3º da Lei 12.514/11. 8. No tocante à legalidade tributária estrita,  
reputa-se ser adequada e suficiente a determinação do mandamento tributário no bojo da lei 
impugnada, por meio da  fixação de tetos aos critérios materiais das hipóteses de incidência 
das contribuições profissionais, à luz da chave  analítica formada pelas categorias da 
praticabilidade e da parafiscalidade. Doutrina. 9. Ações Diretas de  Inconstitucionalidade 
improcedentes.  
(ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016, PROCESSO  
ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 29-03-2017 PUBLIC 30-03-2017)  
22  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO  
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIO. INSTITUIÇÕES  
FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL  
DE 2,5%. ART. 22, §1º, DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A jurisprudência do STF é 
firme no  sentido de que a lei complementar para instituição de contribuição social é exigida 
para aqueles tributos não descritos  no altiplano constitucional, conforme disposto no § 4º do 
artigo 195 da Constituição da República. A contribuição  incidente sobre a folha de salários 
esteve expressamente prevista no texto constitucional no art. 195, I, desde a redação  original. 
O artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/91 não prevê nova contribuição ou fonte de custeio, mas mera 
diferenciação  de alíquotas, sendo, portanto, formalmente constitucional. 2. Quanto à 
constitucionalidade material, a redação do art.  22, § 1º, da Lei 8.212 antecipa a densificação 
constitucional do princípio da igualdade que, no Direito Tributário, é  consubstanciado nos 
subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e da equidade no custeio  
da seguridade social. Esses princípios destinam-se preponderantemente ao legislador, pois nos 
termos do art. 5º, caput,  da CRFB, apenas a lei pode criar distinções entre os cidadãos. Assim, 
a escolha legislativa em onerar as instituições  financeiras e entidades equiparáveis com a 
alíquota diferenciada, para fins de custeio da seguridade social, revela-se  compatível com a 
Constituição. 3. Fixação da tese jurídica ao Tema 204 da sistemática da repercussão geral: É  
constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições 
previdenciárias incidentes  sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades 
a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC  20/98.  4. ’ecurso extraordinário a que se 
nega provimento.  
(RE 598572, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO  
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-
2016) 
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expressamente defendido por Letícia Menegassi Borges e Luiz  Gostavo 

Dorles.23 

33. Aqui, faz-se o alerta de que o auto de infração lavrado em desfavor do 

recorrente não tem  como fundamento a tributação em face da mineração dos 

criptoativos, que pode ser tida como  indevida em razão da relativa falta de 

liquidez desse ativo.   

34. Na verdade, a tributação que foi objeto do auto de infração tem como 

fundamento o ganho  de capital auferido nas 2 (duas) operações realizadas, 

motivo pelo qual o auto de infração é  totalmente legítimo, independentemente 

da natureza jurídica do bitcoin ou dos litcoins envolvidos  nas operações. 

   

V. O GANHO DE CAPITAL AUFERIDO IMPLICA O DEVER DE DECLARAÇÃO E  O 

OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO   

 

35. Para fins de tributação do imposto de renda, o ganho de capital auferido pelo 

recorrente  na troca de 1 (um) bitcoin por 150 (cento e cinquenta) litcoins e na 

troca das litcoins pelo automóvel  com a concessionária constitui fato gerador 

do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do CTN,  o que impõe (A) o dever 

de declaração e seu (B) oferecimento à tributação (recolhimento  tributário), 

motivos que garantem a higidez do auto de infração impugnado.  

 

A) O DEVER LEGAL DE DECLARAÇÃO ESTÁ CONFIGURADO E TEM PAPEL  

FUNDAMENTAL NA CONTENÇÃO DO POTENCIAL RISCO DO ILÍCITO  ATRAVÉS 

DOS CRIPTOATIVOS  

 

36. O acréscimo patrimonial do Recorrente deve ser declarado. É evidente o 

ganho de capital nas  operações capitaneadas pelo recorrente: (i) na primeira 

de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e  quinhentos reais)24 e; (ii) na segunda de 

                                                     
23  BORGES, Letícia Menegassi; SILVA, Luiz Gustavo Doles. O Regime Jurídico Tributário 
Aplicável às  Criptomoedas. In: ELIJASKEVICIUTE, Addy Mazz; FEITOSA, Raymundo Juliano; 
SOUZA, Roney José Lemos  Rodrigues de. Direito Tributário e Financeiro I. Anais do V Encontro 
Internacional do CONPEDI. Montevidéu, Uruguai.  Florianópolis, CONPEDI, 2016, p. 162-169. 
24 O recorrente comprou 1 (um) bitcoin por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e realizou 
uma troca por 150  (cento e cinquenta) litcoins que, à época, valiam R$ 66.000,00 (sessenta e 
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R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)25.  

37. O dever de declaração é uma obrigação acessória inerente ao regime de 

tributação do  Imposto de Renda, nos termos do artigo 113 do CTN, §2º:  

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.  

(...)  

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e  tem por objeto as 

prestações, positivas ou negativas, nela  previstas no interesse da arrecadação 

ou da fiscalização dos  tributos.  

38. No âmbito da legislação do imposto de renda, dentre outros atos 

normativos, o dever de  declaração está previsto no art. 21, inciso I, da Lei nº 

8.981 e no art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei nº  7.713/88:   

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:  I - 15% (quinze por cento) 

sobre a parcela dos ganhos que  não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais);  Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem  

qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta  Lei. (...)  

3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as  operações que 

importem alienação, a qualquer título, de bens  ou direitos ou cessão ou 

promessa de cessão de direitos à sua  aquisição, tais como as realizadas por 

compra e venda,  permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,   

doação, procuração em causa própria, promessa de compra e  venda, cessão de 

direitos ou promessa de cessão de direitos e  contratos afins. 

 § 4º A tributação independe da denominação dos  rendimentos, títulos ou 

direitos, da localização, condição  jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem 

dos bens  produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou  

                                                     
seis mil reais). A diferença líquida entre os  dois valores representa um ganho de capital de R$ 
62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais). 25 Os 150 litcoins foram adquiridos por R$ 
66.000,00 (sessenta e seis mil reais), o que, posteriormente, serviu como  meio de 
compra/aquisição de um automóvel com valor de operação de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais). Essa  diferença é equivalente ao ganho de capital de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro 
mil reais).  
25  Os 150 litcoins foram adquiridos por R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), o que, 
posteriormente, serviu como  meio de compra/aquisição de um automóvel com valor de 
operação de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Essa  diferença é equivalente ao ganho de 
capital de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). 
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proventos, bastando, para a incidência do imposto, o  benefício do contribuinte 

por qualquer forma e a qualquer  título  

39. Era obrigação do recorrente declarar na seção ganho de capital  da 

Declaração de Ajuste  Anual 2017 (exercício financeiro 2016) e 2018 (exercício 

financeiro 2017). Mais precisamente, no  ano calendário 2017, R$ 62.500 

(sessenta e dois mil e quinhentos reais) e, no ano calendário 2018,  R$ 54.000,00 

(cinquenta e quatro mil reais).  

40. Em razão do descumprimento dessa obrigação acessória por parte do 

recorrente, o auto de  infração e, consequentemente, a multa prevista no artigo 

44, inciso I da Lei nº 9.430/96, são  devidos.  

41. Como dito anteriormente, o Código Tributário Nacional consagra o princípio 

da  universalidade, segundo o qual o Imposto de Renda deve recair sobre 

qualquer espécie de  rendimento ou acréscimo patrimonial. Não há dúvidas, 

assim, de que as operações com  criptoativos podem ser objeto de tributação 

pelo IR.   

42. A lei, in abstrato, é o conjunto de normas recolhidas e escritas, baseadas na 

experiência das  relações humanas, que servem para ligar os fatos ou os 

acontecimentos ao direito, em ordem à paz  social. Sendo assim, trata-se do 

produto da cultura humana e são adaptáveis ao momento histórico,  aos valores 

sociais de cada povo e ao lugar que devem ser aplicadas, segundo a evolução 

cultural.  

43. Tais informações são de extrema relevância, pois descaracterizam a 

necessidade da  utilização expressa de termos como criptoativos  em lei para 

que se estabeleça uma obrigação,  uma vez que os criptoativos refletem uma 

nova tecnologia cuja utilização já é realidade, mas que ainda foi pouco 

explorada pelo Direito.  

44. Por esse motivo, o dever de declaração dos criptoativos para o Fisco é de 

suma importância  para a segurança jurídica, para a ordem social/econômica e 

para a proteção do mercado nacional,  no sentido de prevenir o risco do ilícito 

(lavagem de dinheiro). Ou seja, a ausência da declaração  das operações que 

envolvem os criptoativos, tal como a conduta do recorrente, abre caminho para  
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realização de atividades de cunho ilícito26, a exemplo das fraudes financeiras.   

45. Nesse sentido, o Banco Central Europeu emitiu um relatório especial em 

2012,  complementado em 2015, apontando a necessidade especial de 

monitoramento pelo Sistema  Financeiro, em razão do alto potencial de 

utilização das criptos para o crime delavagem de dinheiro  (tópicos: Absence or 

unclarity of legal status; Unregulated activities; Lack of continuity and potential 

illiquidity;  Anonymity pseudonymity   Relatório do Banco Central Europeu27).  

46. Ademais, o Caso Silck Road - leading case para a regulamentação do bitcoin 

no Estado de  Nova York 28 . consistiu na venda de bitcoins para fins de 

transações com narcóticos em sítio  eletrônico. Na mesma linha é o Caso 

Vinnick, em que o russo Alexander Vinnick utilizou o sistema  de bitcoin para 

lavagem de dinheiro no surpreendente montante de 4 (quatro) bilhões de 

dólares.   

47. No âmbito interno, há dois alertas institucionais quanto ao risco do ilícito e 

a necessidade  de efetiva fiscalização em face dos criptoativos, são estes: (i) o 

Comunicado nº 31.379, de 16 de  novembro de 2017, do Banco Central do Brasil 

e; (ii) nota oficial da Comissão de Valores  Imobiliários (CVM) sobre Initial Coin 

Offering.   

48. No Comunicado nº 31.379/2017, o Banco Central dá ênfase ao aludido 

potencial do ilícito:   

3. Destaca-se que as moedas virtuais, se utilizadas em  atividades ilícitas, 

podem expor seus detentores a  investigações conduzidas pelas autoridades 

públicas visando a  apurar as responsabilidades penais e administrativas.            

4. As  empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas  virtuais em 

nome dos usuários, pessoas naturais ou jurídicas,  não são reguladas, 

autorizadas ou supervisionadas pelo Banco  Central do Brasil. Não há, no 

arcabouço legal e regulatório  relacionado com o Sistema Financeiro Nacional, 

dispositivo  específico sobre moedas virtuais. O Banco Central do Brasil,  

                                                     
26 BARON, Joshua et al. National Security Implications of Virtual Currency. Rand Corporation, 
2015. 
27  Virtual currency Schemes. European Central Bank.October, 2012  
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf 
28 Title 23. Department of financial services. Chapter I. Regulations of the Superintendent of 
Financial services Part  200. Virtual Currencies. New York State. 
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particularmente, não regula nem supervisiona operações com  moedas 

virtuais29.  

49. A CVM, em nota oficial 30 , destacou o risco de ponzi  consistente em 

possíveis fraudes e  esquemas de pirâmides envolvendo as operações de 

criptoativos.   

50. O potencial do ato ilícito a partir da utilização indevida de criptos (motivo 

suficiente para  repudiar a ausência da devida declaração das operações 

capitaneadas pelo recorrente) deu ensejo à  rescisão contratual unilateral entre 

o Banco do Brasil S/A e a Foxbit.   

51. O distrato promovido pela instituição financeira consistiu no encerramento 

de conta  corrente da Exchange (conforme ação de obrigação de não fazer nº 

1095059-96.2017.8.26.0100  TJ/SP). Eis as razões suscitadas pelo Banco do 

Brasil S/A:   

Veja-se que o Banco do Brasil, enquanto integrante do  Sistema Financeiro 

Nacional, tem o dever legal de prevenir a  circulação de capitais de origem 

duvidosa, sob pena de  incorrer em severas sanções.   

A prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao  financiamento de 

atividades ilícitas são um compromisso do  Banco do Brasil para com a 

sociedade e com o País, como  forma de combater a prática de crimes que 

ameaçam os  poderes constituídos e a ordem democrática, lesam os  interesses 

coletivos e degradam a condição humana. Trata-se  de uma obrigação legal, 

imposta pela Lei 9.613/98 e pela  regulamentação dela decorrente.  

52. Portanto, no termo da fundamentação aduzida, houve uma violação legal ao 

dever de  declaração das operações com criptoativos por parte do recorrente, 

nos termos do artigo 21, inciso  I, da Lei nº 8.98131 e do artigo 3º, §§ 3º e 4º, da 

Lei nº 7.713/88 32 , o que significa um impacto  negativo na contenção do 

                                                     
29  Comunicado nº 31.379, de 16 de novembro de 2017, Otávio Ribeiro Damaso, Diretor de 
Regulação e Reinaldo Le  Grazie, Diretor de Política Monetária 
30 http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171011-1.html 
31 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:  
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais); 
32 Art. 3º. § 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem 
alienação, a qualquer  título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos 
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potencial ato ilícito que envolve as operações com criptoativos.   

 

B) AS OPERAÇÕES SÃO TRIBUTÁVEIS  

 

53. O Imposto de Renda é tributo com finalidade marcantemente fiscal e o seu 

âmbito material  de incidência é a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica de renda  o produto do  capital, do trabalho ou a combinação de ambos 

 e de proventos de qualquer natureza  acréscimos  patrimoniais não 

compreendidos no conceito de renda33.  

54. Apesar disso, é de se destacar que a denominação da receita ou do 

rendimento não é  determinante para a incidência tributária, devendo-se 

considerar como renda qualquer ganho ou  acréscimo de patrimônio que ocorre 

mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título  oneroso. Para fins 

tributários, portanto, a renda é o saldo positivo resultante do confronto entre  

certas entradas e certas saídas de capital, ocorridas ao longo de um dado 

período34.  

55. Assim, para se verificar se alguém auferiu renda, basta que se confrontem 

os lucros e os  gastos declarados pelo contribuinte e, após a apuração, caso 

haja constatação de incremento  patrimonial, conclui-se pelo aumento de sua 

capacidade contributiva, ocorrendo o fato gerador do  tributo em questão.  

56. Além disso, para que haja incidência do imposto de renda, é necessário que 

haja  disponibilidade jurídica ou econômica sobre o recebimento. Em termos 

mais simples, a  disponibilidade econômica ocorre quando, ao ter determinada 

renda incorporada ao seu  patrimônio, o contribuinte pode utilizá-la, gozar ou 

                                                     
à sua aquisição, tais como as realizadas por  compra e venda, permuta, adjudicação, 
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,  promessa de 
compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. § 4º A 
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, 
condição jurídica ou  nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da 
forma de percepção das rendas ou proventos,  bastando, para a incidência do imposto, o 
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. 
33 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 332 
34 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. São 
Paulo: Malheiros, 1997.  p. 180 
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dispor dela35.  

57. Os criptoativos, cujo valor tende a mudar a todo momento, são bens aptos 

a gerar  incrementos ao patrimônio de seu proprietário, de modo que, para fins 

de incidência do imposto  de renda, deve-se levar em consideração o ganho de 

capital oriundo das operações realizadas com  as moedas virtuais.  

58. Para tanto, faz-se necessário apurar a diferença entre o preço pelo qual o 

bem ingressou no  patrimônio do contribuinte e o preço pelo qual foi 

posteriormente alienado nas operações  analisadas36.  

59. Uma vez demonstrado que as operações com criptoativos são tributáveis 

em razão do  ganho patrimonial obtidos através delas, cumpre demonstrar o 

enquadramento de ambas as  operações na hipótese de incidência do Imposto 

de Renda de Pessoa Física.  

60. No caso, as operações que deram origem ao auto de infração contestado 

pelo contribuinte  são duas: (i) a troca de 1 (um) bitcoin por 150 (cento e 

cinquenta) litcoins e (ii) a compra de um  carro com as 150 (cento e cinquenta) 

litcoins.  

61. Ambas as operações geraram acréscimo patrimonial ao contribuinte. Na 

primeira, o  acréscimo patrimonial foi de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e 

quinhentos reais), na medida em  que o contribuinte comprou 1 (um) bitcoin por 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e, quando  da troca pelos 150 (cento e 

cinquenta) litcoins, o criptoativo estava cotado em R$ 66.000,00   

 (sessenta e seis mil reais). Já na segunda operação, os 150 (cento e 

cinquentas) litcoins adentraram  o patrimônio do contribuinte valendo R$ 

66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e saíram pelo preço  equivalente ao do 

carro adquirido  R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) , de modo que o ganho  

de capital foi de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).  

62. Sendo evidente o acréscimo patrimonial oriundo das operações, resta 

demonstrar que a  natureza jurídica de ambas permite a incidência do tributo.  

                                                     
35 CARDOSO, Oscar Valente. A controversa incidência do imposto de renda sobre juros de mora 
decorrentes de  condenação judicial. In: Revista Dialética de Direito Tributário, nº 153. Belo 
Horizonte: Dialética, 2008, pp. 55-62.  
36 ZANUTO, José Maria. Incidência do imposto de renda sobre ganhos de capital resultantes da 
alienação de bens. In:  Revista dialética de direito tributário, nº 174. Belo Horizonte: Dialética, 
2010. pp. 69-92. 
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63. Na esfera tributária, estão sujeitas à apuração de ganho de capital as 

operações que  importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou 

cessão ou promessa de cessão de  direitos à sua aquisição. Ao exemplificar tais 

operações, o Regulamento do Imposto de Renda  menciona expressamente 

compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em  pagamento, 

doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de 

direitos  ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.  

64. Dentre as operações mencionadas pelo RIR, duas se enquadram 

perfeitamente às realizadas  pelo contribuinte: a permuta e a dação em 

pagamento.  

65. A permuta é um contrato através do qual as partes se obrigam 

reciprocamente a dar uma  coisa em troca de outra, que não seja dinheiro, 

operando-se, ao mesmo tempo, duas vendas,  servindo as coisas trocadas para 

uma compensação recíproca37.  

66. No caso da troca de 1 (um) bitcoin por 150 (cento e cinquenta) litcoins, o 

contribuinte se  obrigou a dar o bitcoin que possuía em troca das litcoins e, ao 

mesmo tempo, o proprietário das  litcoins se obrigou a dá-las em troca do 

bitcoin. À época da transação o preço dos bens permutados  se equivalia.  

67. Apesar de o Conselho Administrativo da Receita Federal (CARF) ter 

entendimento no  sentido de que ao contrato de permuta, de forma geral, deve 

ser dado o mesmo tratamento  atribuído ao de permuta de unidades imobiliárias 

(Processo nº 13808.001708/99-8438) , a mesmo   

                                                     
37 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. São Paulo: Método, 2018. Versão eletrônica 
38 PERMUTA DE BENS E DIREITOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. PERMUTA DE  
COTAS E AÇÕES ENTRE EMPRESAS. EMPRESA LIMITADA ADREDE PREPARADA, COM  
INTEGRALIZAÇÃO EM ESPÉCIE DO PREÇO DA ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO TRATAMENTO  
COMO UMA PERMUTA ORDINÁRIA QUE NÃO GERA GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA DO  
IMPOSTO DE RENDA. A permuta ou troca é o contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma 
coisa por outra  que não seja dinheiro. Tudo que pode ser objeto de uma compra e venda pode 
ser trocado, não sendo necessário que os bens permutados sejam de igual espécie ou valor, 
sendo lícito, portanto, permutar um imóvel por uma coisa móvel,  ou ainda um bem imóvel ou 
móvel por um direito. A interpretação tributária que restringe à permuta a troca de bens  imóveis 
não tem base na doutrina ou na própria legislação regente do ganho de capital. Dessa forma, ao 
contrato de  permuta, de forma geral, deve ser dado o mesmo tratamento atribuído ao de 
permuta de unidades imobiliárias, quando  somente se pode falar em ganho de capital se houver 
torna em dinheiro. Inexistindo torna, não haverá ganho de capital,  exceto se o permutante ativar 
em sua declaração de bens e direitos o bem recebido por um valor maior do que o dado  na 
permuta. Indo mais além, sempre que houver envolvimento de dinheiro em espécie na operação, 
forçoso reconhecer  a eventual existência do ganho de capital. É o que ocorre com a alienação 
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decisão dispõe que se excetuam as situações em que o permutante ativar em 

sua declaração de bens  e direitos o bem recebido por um valor maior do que 

dado na permuta.  

68. No caso em análise, o contribuinte declarou tanto o valor pelo qual adquiriu 

o bitcoin  quanto o valor pelo qual obteve os litcoins, sendo evidente, portanto, 

o ganho de capital.  

69. Ante o perfeito enquadramento da operação no conceito de permuta, 

vislumbra-se que a  natureza jurídica da primeira operação permite a sua 

tributação.  

70. Já a dação em pagamento consiste em uma forma de pagamento indireto 

em que há um  acordo privado entre os sujeitos da relação obrigacional, 

pactuando-se a substituição do objeto  obrigacional por outro39.  

71. Ao adquirir o carro com as litcoins que possuía, o contribuinte realizou 

referido pagamento  indireto à empresa alienante, na medida em que se pactuou 

a substituição do pagamento em moeda  corrente pelo pagamento em 

criptoativos.  

72. Diante disso, também é evidente a tributabilidade da segunda operação.  

73. Ante todo o exposto, considerando que (i) o contribuinte obteve aumento 

patrimonial  decorrente das operações realizadas com criptoativos e que (ii) a 

natureza jurídica de tais operações  permite a sua tributação, conclui-se que o 

auto de infração contestado está em perfeito acordo com  a legislação tributária 

os bens permutados sejam de igual espécie ou valor, sendo lícito, portanto, 

permutar um imóvel por uma coisa móvel,  ou ainda um bem imóvel ou móvel 

                                                     
de ações de determinada companhia, detida  por pessoa física, com utilização de veículo 
societário (empresa limitada) adrede preparado, no qual se integralizou  como capital da 
limitada o preço da alienação, daí ocorrendo a permuta das ações por quotas. Claramente, não 
se pode  permitir que uma empresa limitada criada pouco antes da operação de permuta, que 
funcionou apenas como  repositório do preço, possa permitir a postergação do pagamento do 
imposto sobre o ganho de capital, porque aqui  inegavelmente houve a disponibilidade 
financeira do recurso em prol do alienante pessoa física, devendo este pagar o  imposto devido. 
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA  QUALIFICAÇÃO 
BASEADA EM DISCREPÂNCIA NAS INFORMAÇÕES DA DIRPF. REDUÇÃO DA  MULTA PARA O 
PERCENTUAL ORDINÁRIO DE 75% SOBRE O IMPOSTO LANÇADO. A autuação fiscal  decorrente 
de ganhos de capital não oferecidos à tributação decorre, ordinariamente, da majoração de 
custo do bem  alienado ou ainda de desconformidade na informação do preço da alienação 
prestadas na DIRPF, não sendo isso, por  si só, uma motivação para a qualificação da multa de 
ofício, pois, se assim se procedesse, todo 
39 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. São Paulo: Método, 2018. Versão eletrônica. 
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por um direito. A interpretação tributária que restringe à permuta a troca de bens  

imóveis não tem base na doutrina ou na própria legislação regente do ganho de 

capital. Dessa forma, ao contrato de  permuta, de forma geral, deve ser dado o 

mesmo tratamento atribuído ao de permuta de unidades imobiliárias, quando  

somente se pode falar em ganho de capital se houver torna em dinheiro. 

Inexistindo torna, não haverá ganho de capital,  exceto se o permutante ativar 

em sua declaração de bens e direitos o bem recebido por um valor maior do que 

o dado  na permuta. Indo mais além, sempre que houver envolvimento de 

dinheiro em espécie na operação, forçoso reconhecer  a eventual existência do 

ganho de capital. É o que ocorre com a alienação de ações de determinada 

companhia, detida  por pessoa física, com utilização de veículo societário 

(empresa limitada) adrede preparado, no qual se integralizou  como capital da 

limitada o preço da alienação, daí ocorrendo a permuta das ações por quotas. 

Claramente, não se pode  permitir que uma empresa limitada criada pouco antes 

da operação de permuta, que funcionou apenas como  repositório do preço, 

possa permitir a postergação do pagamento do imposto sobre o ganho de 

capital, porque aqui  inegavelmente houve a disponibilidade financeira do 

recurso em prol do alienante pessoa física, devendo este pagar o  imposto 

devido. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA 

MANUTENÇÃO DA  QUALIFICAÇÃO BASEADA EM DISCREPÂNCIA NAS 

INFORMAÇÕES DA DIRPF. REDUÇÃO DA  MULTA PARA O PERCENTUAL 

ORDINÁRIO DE 75% SOBRE O IMPOSTO LANÇADO. A autuação fiscal  decorrente 

de ganhos de capital não oferecidos à tributação decorre, ordinariamente, da 

majoração de custo do bem  alienado ou ainda de desconformidade na 

informação do preço da alienação prestadas na DIRPF, não sendo isso, por  si 

só, uma motivação para a qualificação da multa de ofício, pois, se assim se 

procedesse, todo o lançamento de imposto  decorrente de ganho de capital teria 

vinculado uma multa qualificada de 150% sobre o imposto lançado. Recurso  

provido em parte.  

 

 

.  
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VI. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DAS OPERAÇÕES REPRESENTA QUEBRA  DA 

BOA-FÉ NA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COOPERATIVA  

 

74. O ato de declaração por parte do contribuinte, na relação jurídico-tributária, 

tem a  potencialidade de determinar a postura da Administração Tributária 

(jurisprudência do STJ nesse  sentido: REsp nº 232.83840, REsp nº 281.86741 e 

AgRg no EREsp nº 638.06942).   

                                                     
40 PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONFISSÃO.  
PARCELAMENTO. DECADÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Confessada a dívida tributária e 
solicitado o  parcelamento dos débitos antes dos 5 (cinco) anos da data dos fatos geradores, 
não há por que falar em decadência. 2.  A declaração de confissão configura o próprio 
lançamento, a qual, efetuada tempestivamente, impede a consumação  da decadência. 3. 
Recurso especial provido.  
(REsp 232.838/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
12/05/2005,  DJ 01/07/2005, p. 459)  
41 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPI. DECLARAÇÃO DE  
CONTRIBUIÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS (DCTF). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 
DÉBITO  DECLARADO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
COMPROVADO.  SÚMULA 13 STJ. VIOLAÇÃO A PRECEITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADA. 
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A deficiente 
fundamentação do recurso especial não  logrou demonstrar qualquer violação a preceito de lei 
federal, inviabilizando o conhecimento do apelo pela letra a   do autorizativo constitucional 
(C.F., art. 105, III). 2. Já é entendimento sumulado nesta eg. Corte que a divergência  entre 
acórdãos proferidos pelo mesmo órgão julgador não se presta à configuração do dissenso 
pretoriano, para a  finalidade prevista na letra c  do art. 105, III, da Constituição Federal. 3. A 
título puramente elucidativo é pacífica a  orientação deste Tribunal no sentido de que ?nos 
tributos lançados por homologação, a declaração do contribuinte,  através da DCTF, elide a 
necessidade da constituição formal de débito pelo fisco podendo ser, em caso de não  
pagamento no prazo, imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, 
independentemente de qualquer  procedimento administrativo ou de notificação ao 
contribuinte. (Resp. 445.561-SC, DJ de 10.03.2003). 4. Recurso  especial não conhecido.  
(REsp 281.867/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 
em  01/04/2003, DJ 26/05/2003, p. 303)  
42  TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE E RECOLHIDOS FORA DE 
PRAZO.  DENÚNCIA ESPONTÂNEA (CTN, ART. 138). NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 1. O art. 138 do 
CTN, que trata da  denúncia espontânea, não eliminou a figura da multa de mora, a que o Código 
também faz referência (art. 134, par.  único). É pressuposto essencial da denúncia espontânea 
o total desconhecimento do Fisco quanto à existência do  tributo denunciado (CTN, art. 138, par. 
único). Conseqüentemente, não há possibilidade lógica de haver denúncia  espontânea de 
créditos tributários já constituídos e, portanto, líquidos, certos e exigíveis. 2. Segundo 
jurisprudência  pacífica do STJ, a apresentação, pelo contribuinte, de Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais - DCTF  (instituída pela IN-SRF 129/86, atualmente regulada pela 
IN8 SRF 395/2004, editada com base no art. 5º do DL  2.124/84 e art. 16 da Lei 9.779/99) ou de 
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração  dessa natureza, prevista 
em lei, é modo de formalizar a existência (= constituir) do crédito tributário, dispensada, para  
esse efeito, qualquer outra providência por parte do Fisco. 3. A falta de recolhimento, no devido 
prazo, do valor  correspondente ao crédito tributário assim regularmente constituído acarreta, 
entre outras conseqüências, as de (a)  autorizar a sua inscrição em dívida ativa, (b) fixar o termo 
a quo do prazo de prescrição para a sua cobrança, (c) inibir  a expedição de certidão negativa 
do débito e (d) afastar a possibilidade de denúncia espontânea. 4. Nesse entendimento,  a 1ª 
Seção firmou jurisprudência no sentido de que o recolhimento a destempo, ainda que pelo valor 
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75. Em outros termos, caso o recorrente tivesse declarado regularmente as 

operações  envolvendo a troca da bitcoin pelas litcoins, e das litcoins pelo 

automóvel, a Fazenda não teria o  dispêndio do custo administrativo de 

fiscalização para fins de gerar o crédito tributário.   

76. Frise-se que o custo administrativo é determinante para fins tributários, a 

exemplo do que  o STJ decidiu no julgamento do REsp nº 1.131.090/RJ43. Nesse 

julgamento, com fundamento na  análise econômica do direito, consagrou-se o 

entendimento de que, para fins de configuração do  instituto da denúncia 

espontânea (artigo 138 do CTN44), deve haver uma relação de troca entre  custo 

de conformidade e custo administrativo, o que deu ensejo à edição da súmula 

360 do STJ45.  

77. A relevância disso consiste na ótica moderna do Direito Tributário. No novo 

contexto, o  contribuinte passou a atuar de forma cooperativa com a 

Administração Tributária (cooperative tax  regulation46), a ponto de influenciar 

as iniciativas do Fisco na verificação, liquidação e cobrança do  crédito público. 

                                                     
integral, de tributo  anteriormente declarado pelo contribuinte, não caracteriza denúncia 
espontânea para os fins do art. 138 do CTN. 5.  Agravo regimental a que se nega provimento.  
(AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em  25/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 163) 
43 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. DENÚNCIA  
ESPONTÂNEA (ART. 138 DO CTN). NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO  
INTEGRAL. 1. Recurso especial no qual se discute se a realização do depósito judicial integral 
do débito tributário  eventualmente devido, antes de qualquer procedimento do Fisco tendente 
à sua exigência, configura denúncia  espontânea, em face do que dispõe a Lei 9.703/98, que 
vincula os valores depositados à Conta Única do Tesouro  Nacional. 2. A jurisprudência desta 
Corte já se pacificou no sentido de que apenas o pagamento integral do débito que  segue à sua 
confissão é apto a dar ensejo à denúncia espontânea. Precedentes: REsp 895.961/MS, Rel. 
Ministro Mauro  Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010; AgRg no AREsp 
13.884/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,  Segunda Turma, DJe 08/09/2011; AgRg nos EDcl 
no REsp 1167745/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira  Turma, DJe 24/05/2011. 3. É 
pressuposto da denúncia espontânea a consolidação definitiva da relação jurídica  tributária 
mediante confissão do contribuinte e imediato pagamento de sua dívida fiscal. Em face disso, 
não é possível  conceder os mesmos benefícios da denúncia espontânea ao débito garantido 
por depósito judicial, pois, por meio dele  subsiste a controvérsia sobre a obrigação tributária, 
retirando, dessa forma, o efeito desejado pela norma de mitigar as  discussões administrativas 
ou judiciais a esse respeito. 4. Recurso especial não provido.  
(REsp 1131090/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
07/02/2013, DJe  19/09/2013)  
44 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, 
se for o caso, do  pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da 
importância arbitrada pela autoridade  administrativa, quando o montante do tributo dependa 
de apuração. 
45 O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por 
homologação regularmente  declarados, mas pagos a destempo.  
46 Ventry Jr., Dennis J. Cooperative tax regulation. Connecticut Law Review, v. 41, n. 2, dez. 2008 
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Exemplo disso é a possibilidade de o próprio contribuinte constituir o crédito  

tributário a partir da Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF).   

78. Isso significa uma das vertentes do princípio da praticabilidade da 

tributação47, motivado  pela necessidade de se atribuir eficácia jurídica a atos 

realizados pelo contribuinte em face da  complexidade da Administração 

Tributária e da sua impossibilidade de tratar com diligência todo  arcabouço de 

relações jurídicas em que desponta como interessada.  

79. Acima de tudo, a adoção do princípio da praticabilidade e a moderna 

tendência de relação  cooperativa entre Fisco e contribuinte consiste no voto de 

confiança entregue ao contribuinte, o  que foi flagrantemente violado pelo 

recorrente.   

80. Portanto, a ausência de declaração das operações dos criptoativos por parte 

do recorrente,  além de configurar violação legal, configura um retrocesso às 

iniciativas de implementação da  cooperatividade na relação entre o Fisco e o 

contribuinte, na medida em que houve quebra da boa fé/confiança.   

 

VII. O AUTO DE INFRAÇÃO NÃO DEVE SER ANULADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA 

CAPITULAÇÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 1.888/2019  

 

81. A capitulação legal do auto de infração é fundamentada no art. 118 da Lei 

nº 5.172 (CTN)48;  no art. 21, inc. I, da Lei nº 8.98149; e no art. 3º, §§ 3º e 4º, da 

                                                     
47 A jurisprudência das Cortes brasileiras tem adotando, sem qualquer hesitação, o Princípio da 
Praticabilidade  Tributária, mediante o reconhecimento de que a complexidade e sofisticação 
do sistema tributário nacional impedem  que todos os fatos imponíveis passem pelo crivo da 
Administração Tributária. Ao decidir sobre a substituição tributária para frente no caso do ICMS, 
na ADI 1851/AL, o Supremo Tribunal Federal fincou o seu entendimento de que aquele  método 
fiscal era absolutamente praticável e assimilável à luz da Constituição Federal.  
48 Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:  
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou 
terceiros, bem como da  natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;  
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.  
49 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:  
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais); 
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Lei nº 7.713/8850.   

82. Ou seja, não há qualquer aplicabilidade da Instrução Normativa nº 

1.888/2019, até porque  a própria instrução é clara e expressa a respeito do seu 

termo inicial de vigência, conforme seu art. 1351.  

83. As informações prestadas pela Exchange, intermediadora, apesar de 

estarem em acordo com  o art. 7º da IN RFB nº 1.888/201952, foram totalmente 

espontâneas e sem qualquer caráter de  obrigatoriedade em relação ao cunho 

normativo da r. instrução normativa.   

84. Isso significa dizer que não há espaço para discussão, no bojo do presente 

Recurso  Extraordinário, acerca da validade da Instrução Normativa nº 

1.888/2019, uma vez que não houve  qualquer produção de efeitos jurídicos 

decorrentes de tal instrução no auto de infração imposto  em desfavor do 

recorrente.   

 

VIII. OS PEDIDOS  

 

85. Ante o exposto, a Fazenda Nacional comparece, respeitosamente, perante 

esta E. Corte, a  fim de reiterar o pedido formulado nas contrarrazões ao Recurso 

Extraordinário, para que seja  negado provimento ao recurso interposto pelo 

                                                     
50 Art. 3º. § 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem 
alienação, a qualquer  título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos 
à sua aquisição, tais como as realizadas por  compra e venda, permuta, adjudicação, 
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,  promessa de 
compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. § 4º A 
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, 
condição jurídica ou  nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da 
forma de percepção das rendas ou proventos,  bastando, para a incidência do imposto, o 
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. 
51 Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
da União e produz  efeitos a partir de 1º de agosto de 2019. 
52 Art. 7º Deverão ser informados para cada operação:  
I - nos casos previstos no inciso I e na alínea b  do inciso II do caput do art. 6º:  
a) a data da operação;  
b) o tipo da operação, conforme o § 2º do art. 6º;  
c) os titulares da operação;  
d) os criptoativos usados na operação;  
e) a quantidade de criptoativos negociados, em unidades, até a décima casa decimal;  
f) o valor da operação, em reais, excluídas as taxas de serviço cobradas para a execução da 
operação, quando houver; g) o valor das taxas de serviços cobradas para a execução da 
operação, em reais, quando houver; e 
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Recorrente e mantido in totum o auto de infração  lavrado, nos termos da 

fundamentação supra.  

Nestes termos, pede deferimento.  

Local, data.  

Procurador da Fazenda Nacional  

OAB XXX.  
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) RELATOR(A) DO COLENDO  

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 00000/XX  

 

RECORRENTE: JORGE PEREIRA   

 

RECORRIDA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL  

 

UNIÃO FEDERAL  FAZENDA NACIONAL, devidamente qualificada nos autos  

em epígrafe, vem, por meio dos seus procuradores signatários, apresentar 

MEMORIAIS reiterando as razões de fato e os fundamentos de direito já dispostos 

em suas contrarrazões para  o não provimento do Recurso Extraordinário.  

 

1 DOS FATOS  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Sr. Jorge Pereira, ora 

Recorrente,  já qualificado nos autos, em razão de sua irresignação em face das 

decisões proferidas em 1ª e  2ª instâncias, em sede das quais restaram julgados 

improcedentes seus pedidos a fim de  impugnar a exigência de crédito tributário 

baseado em autuação proferida pela Secretaria da  Receita Federal do Brasil (RFB), 

fundamentada no art. 118 da Lei nº 5.172/66 - o Código  Tributário Nacional (CTN), 

no art. 21, inc. I, da Lei nº 8.981/95 e no art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei  nº 7.713/88, assim 

como multa aplicada com base no art. 44, inc. I, da Lei nº 9.430/96 e juros  

equivalentes à taxa SELIC, conforme dispõe a Lei nº 9.065/95.  

Ocorre que o Recorrente, ao final do ano de 2016, adquiriu uma unidade de 

Bitcoin ao  custo de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No início de 2017, 

alienou-a em  contrapartida ao recebimento de 150 (cento e cinquenta) unidades de 
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Litcoin, operação avaliada  em R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Todavia, 

apesar de ter auferido um ganho de capital  no montante de R$ 62.500,00 (sessenta 

e dois mil e quinhentos reais) em tal operação, o  contribuinte não o declarou à 

Receita Federal, tampouco recolheu o Imposto de Renda (IR)  correspondente. 

Ao final de 2017, o Recorrente utilizou suas 150 (cento e cinquenta) unidades 

de  Litcoin para a compra de um carro - operação fixada no valor de R$ 120.000,00 

(cento e vinte  mil reais). Contudo, apesar de ter auferido novo ganho de capital, dessa 

vez no importe de R$  54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), o contribuinte se 

quedou omisso uma vez mais,  deixando de informar o ganho à Receita e não 

recolhendo o Imposto de Renda devido.  

Cumpre mencionar que o Recorrente se limitou a informar em sua Declaração 

de  Ajuste Anual de 2017 (referente ao ano-calendário de 2016), na seção de bens e 

direitos, a  unidade de Bitcoin outrora possuída, no valor (custo histórico) de R$ 

3.500,00 (três mil e  quinhentos reais), e em sua Declaração de Ajuste Anual de 2018 

(referente ao ano-calendário  de 2017) o veículo adquirido. Entretanto, deixou de 

declarar as operações descritas e, por  consequência, de recolher o Imposto de Renda 

incidente sobre o ganho de capital percebido em  cada uma delas.  

Assim, em vista de justa motivação e absoluta legalidade, o contribuinte foi 

autuado  pela Receita Federal em 15 de maio de 2019. Renitente, o Sr. Jorge Pereira 

se insurgiu contra  a autuação proferida e, esgotadas as instâncias ordinárias sem a 

satisfação de sua pretensão,  interpôs o presente Recurso Extraordinário, cuja 

repercussão geral restou reconhecida.  

Todavia, conforme se evidenciará adiante, o recurso não merece provimento, 

fazendo se imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e a 

condenação do  Recorrente ao recolhimento do imposto devido e ao pagamento da 

multa cominada, atualizados  pela taxa SELIC.  

 

2 DAS RAZÕES PARA O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO  

 

2.1 DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  

De início, faz-se imperioso demonstrar a competência da Receita Federal para 

executar  amplo rol de atividades atinentes ao sistema tributário brasileiro, dentre 
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elas a de proferir  autuações como a que, impugnada, deu origem ao feito em razão 

do qual se apresentam os  presentes memoriais.  

A competência para a instituição de imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer  natureza  é atribuída pelo texto constitucional à “nião (art. 153, III), tendo 

como elemento  característico a sua indelegabilidade, conforme disposto pelo art. 7º, 

caput, do CTN. 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por sua vez, conforme se 

constata do  art. 1º, caput, da Lei n.º 11.457/20071, é órgão de caráter permanente, 

estruturado de forma  hierárquica e diretamente subordinado ao Ministro de Estado 

da Fazenda e que tem por  finalidade a administração tributária e aduaneira da 

União. .  

Desta feita, é possível afirmar que a Receita Federal é a autoridade à qual 

foram  atribuídas, dentre outras, as funções de fiscalizar e administrar os impostos 

de competência da  União (como o Imposto de Renda, objeto do presente feito), o que 

se observa também no art.  1º do seu Regimento Interno2, aprovado pela portaria do 

Ministério da Fazenda n.º 430/2017:  

 

Art. 1º A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico singular,  

diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda, tem por finalidade: I - 

planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de  

administração tributária federal e aduaneira, incluídas aquelas relativas às  contribuições 

sociais destinadas ao financiamento da seguridade social e às  contribuições devidas a 

terceiros, assim entendidos outras entidades e fundos, na  forma da legislação em vigor;  

II - propor medidas de aperfeiçoamento, regulamentação e consolidação da  legislação 

tributária federal;  

III - interpretar e aplicar a legislação tributária, aduaneira, de custeio previdenciário e 

correlata, e editar os atos normativos e as instruções necessárias  à sua execução;  

IV - estabelecer obrigações tributárias acessórias;  

                                                     
1 BRASIL. Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007. Dispõe sobre a Administração Tributária Federal; 
altera as Leis  nºs[...] e dá outras providências. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2007/lei/l11457.htm>. Acesso em: 27 ago. 
2019. 
2 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Portaria nº 430, de 09 de outubro de 2017. Aprova o Regimento Interno 
da  Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Brasília, DF, Disponível em:  
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87025>. 
Acesso em: 28  jul. 2019. 
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V - preparar e julgar, em primeira instância, processos administrativos de  determinação 

e exigência de créditos tributários e de reconhecimento de direitos  creditórios relativos 

aos tributos por ela administrados;  

[...]  

VII - acompanhar a execução das políticas tributária e aduaneira e estudar seus efeitos   

sociais e econômicos;  

VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de  

fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais   

receitas da União sob sua administração; [...] (Grifou-se)  

 

—ão obstante, a Lei n.º 9.779/1999 já dispunha em seu art. 16 que Compete à  

Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos 

impostos e  contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, 

prazo e condições para  o seu cumprimento e o respectivo responsável. 3.  

Portanto, tem-se que a autuação aplicada ao contribuinte pela Receita Federal 

constitui  exercício legítimo, conforme as finalidades e atribuições incumbidas a tal 

órgão pelo  ordenamento jurídico pátrio.  

Para mais, impende explicitar, de antemão, a completa impropriedade do 

argumento  segundo o qual a Receita Federal teria incorrido em usurpação de 

competência (e, portanto, em  ilegalidade) ao proferir autuação em vista de operações 

financeiras cujos objetos não  encontravam, até então, regulação legal própria.  

Tal arguição não encontra fundamento, inicialmente por se tratar de finalidade  

regimental da RFB planejar, coordenar e executar as atividades de repressão [...] à 

lavagem  ou ocultação de bens, direitos e valores [...]  (art. 1º, XX - grifou-se), de 

modo que se fez  medida salutar a autuação do contribuinte por não ter informado 

as operações realizadas e os  bens adquiridos em decorrência das mesmas.  

Em segundo lugar, é necessário compreender que, conforme se interpreta do 

art. 1º,  III, de seu Regimento Interno, cumpre à Receita garantir a execução e 

funcionalidade da  legislação correspondente ao sistema tributário brasileiro. Neste 

sentido, não se olvida que a  incidência do IR sobre os ganhos de capital auferidos 

pelo contribuinte independe da natureza  dos ativos envolvidos nas operações que 

                                                     
3 BRASIL. Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999. Altera a legislação do Imposto sobre a Renda [...] e 
dá outras  providências. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9779.htm>. Acesso em:  27 ago. 2019. 
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lhes deram origem, detalhadas mais adiante.  

Noutras palavras, tem-se que ao promover a autuação, a Receita não incorreu 

em  ilegalidade por ato de inovação incompatível com o ordenamento, mas se limitou 

à aplicação  da legislação existente, haja vista a competência da União para instituir 

o imposto em questão  ser corolário da existência de renda, independentemente do 

objeto que a esta dê causa.  

Além disso, não se ignora que os criptoativos são instrumentos financeiros 

que a cada  dia ganham maior espaço na economia brasileira. O próprio Banco 

Central do Brasil (BCB)  corroborou esse cenário ao atestar que O Brasil tem sido 

importador líquido de criptoativos,  o que tem contribuído para reduzir o superávit 

comercial na conta de bens do balanço de  pagamentos"4, sendo possível mencionar, 

a título de exemplo, o fato de que uma única  exchange (entidade intermediadora de 

operações com criptomoedas) pode chegar a movimentar  mais de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais) por dia.5 

Contudo, o mercado de criptoativos também possui problemas, a exemplo da  

manipulação pelas exchanges do valor do volume de transações intermediadas6. 

Além disso, o  anonimato intrínseco às transações operadas com criptoativos faz 

com que estes se tornem  instrumentos úteis à prática de sonegação e de outros 

crimes, como a lavagem de dinheiro7.  

Nesse contexto, bem sinalizou a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento  Econômico (OCDE) ao dispor que os criptoativos representam um 

risco potencial à  transparência fiscal e financeira obtida ao longo dos últimos dez 

                                                     
4 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estatísticas do setor externo: Nota para a imprensa - 26/08/2019.  
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno>. Acesso em: 07 set. 
2019. 
5  Exemplificativamente, em consulta ao site bitValor, verificou-se que na data de 08/09/2019 a 
exchange Mercado  Bitcoin movimentou um volume de R$ 2.133.273,00 (dois milhões, cento e trinta 
e três mil, duzentos e setenta e  três reais), sendo que a exchange Bitcoin Trade movimentou volume 
próximo à metade de tal montante. Disponível  em: <https://bitvalor.com>. Acesso em: 08 set. 2019.  
6 KROSKA, Renata Caroline. EXCHANGES DE CRIPTOMOEDAS X BANCOS: UMA QUESTÃO DE  DIREITO 
CONCORRENCIAL?. Direito e Inovação: Criptoativos, Fintechs, Online Disput Resolution (ODR),  Análise 
de Dados e Inteligência Artificial e a Lei Geral de Proteção de Dados e Privacidade, Curitiba, v. 1, p.73- 
88, ago. 2019. Disponível em: <https://cdn-ab43.kxcdn.com/wp-content/uploads/2019/08/Direito-e-
Inova%  C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 07 set. 2019. 
7 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Tributação de bitcoins e outras moedas virtuais: O desafio de 
sua  identificação pelas autoridades fiscais. 2018. Disponível em: 
<https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.  jota. info/opiniao-e-
analise/colunas/contraditorio/tributacao-bitcoins-16072018>. Acesso em: 08 set. 2019. 
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anos, tornando-se necessário  examinar as consequências tributárias de tais 

elementos8.  

Portanto, tem-se que a atuação da Receita Federal se faz imprescindível a fim 

de,  perante tantas inovações tecnológicas, aperfeiçoar, regulamentar e consolidar a 

legislação  tributária federal. Nesse sentido, tem-se que a fiscalização de operações 

financeiras envolvendo  criptoativos e a regulamentação acerca da declaração e do 

pagamento do imposto sobre elas  incidente são necessárias e convenientes, de 

modo que se compreende pela total adequação da  autuação proferida pela Receita 

no caso objeto dos presentes memoriais.  

 

2.2 DAS INFORMAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A AUTUAÇÃO  

 

Antes de prosseguir à análise das demais matérias atinentes ao presente caso, 

cumpre  elucidar o modo como foram obtidas as informações que embasaram a 

autuação impugnada  pelo contribuinte, demonstrando-se a absoluta legalidade dos 

procedimentos da Receita  Federal, órgão completamente vinculado à Recorrida.  

Conforme exposto, o contribuinte deixou de informar à Receita Federal, através 

de  declaração de programa de apuração de ganho de capital, os ganhos percebidos 

em razão de  operações financeiras realizadas com criptoativos. A Receita Federal, 

contudo, obteve referidos  dados por meio de informações que lhe foram prestadas 

espontaneamente pela exchange que  intermediou as transações do Sr. Jorge 

Pereira.  

No caso em apreço, tendo em vista que a exchange de criptoativos tem 

domicílio  tributário no Brasil, as informações por ela fornecidas à Fazenda 

correspondem aos dados  elencados no art. 7º, I, da Instrução Normativa da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil  (IN/RFB) n.º 1.888/20199.  

                                                     
8 OECD. Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on 
BEPS.  Paris: OECD Publishing, 2018. 216 p. P. 206. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. 
Disponível  em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en>. Acesso em: 08 set. 2019. 
9 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de  
maio de 2019. Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às 
operações realizadas  com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). 
Brasília, DF, Disponível em:  
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592>. 
Acesso em: 29  jul. 2019 
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Sem embargo, ressalta-se que conquanto referida instrução normativa tenha 

entrado  em vigor antes da autuação do contribuinte, só passou a produzir efeitos a 

partir de 1º de agosto  de 2019. Por consectário, evidencia-se a total espontaneidade 

com que se deu o fornecimento  de informações por parte da exchange.  

Destaca-se que não houve qualquer violação da privacidade do contribuinte, 

mesmo  porque a Constituição Federal, tratando dos princípios gerais que regem o 

Sistema Tributário  Nacional, faculta à administração tributária identificar, 

respeitados os direitos individuais e  nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 

e as atividades econômicas do contribuinte  (art. 145, § 1º).  

Em verdade, é até mesmo possível afirmar que se à época dos fatos o 

fornecimento de  informações pela exchange tivesse resultado de exigência da 

Receita (como ocorre atualmente)  não se teria configurado abuso, pois o fazendo a 

RFB estaria a respeitar o princípio da isonomia.  

Isso porque, partindo do pressuposto de que a Receita Federal pode, com base 

no art.  6º da Lei Complementar (LC) n.º 105/200110 , obter informações sobre a 

movimentação  financeira de correntistas diretamente dos bancos, não seria 

razoável que fosse impedida de  fazê-lo em relação às exchanges de criptomoedas.  

Além do mais, o dever de informar à Receita Federal da realização de 

operações  financeiras não se trata de inovação. A título de exemplo, é possível 

indicar a taxa dedo duro ,  característica no âmbito da tributação das operações 

envolvendo ações.  

Referida taxa corresponde ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 

recolhido  pelas corretoras de valores sobre os ganhos percebidos em operações 

com ações. É conhecida  por dedo duro  em razão de seu caráter de denúncia, já que 

mostra à Receita Federal, ainda  que de forma indireta, as movimentações feitas por 

certo investidor num determinado mês.11 

Especificamente, indica que o investidor realizou uma operação com lucros, 

e por isso,  precisa fazer a respectiva declaração dos mesmos para o Receita 

                                                     
10 BRASIL. Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Dispõe sobre o sigilo das operações 
de  instituições financeiras e dá outras providências. Brasília, DF, Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm>. Acesso em: 25 ago. 2019. 
11 REIS, Tiago. Dedo duro: entenda como funciona a retenção desse imposto sobre ações. 2019. 
Disponível em:  <https://www.sunoresearch.com.br/artigos/dedo-duro/>. Acesso em: 25 ago. 2019. 
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Federal. 12 . Nada obstante, ressalva-se que mesmo na hipótese de ausência de 

prestação  espontânea de informações pela exchange, a Receita teria condições de 

constatar o acréscimo  patrimonial omitido pelo contribuinte por meio das 

declarações fiscais da exchange e também  em vista da divergência entre os bens 

constantes na seção bens e direitos  de sua Declaração  de Ajuste Anual de 2017 e 

aqueles indicados na Declaração de 2018.  

 

2.3 DA NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS  

 

Os ganhos de capital não declarados que originaram a autuação do 

contribuinte  derivaram de operações envolvendo Bitcoins e Litcoins. Por corolário, 

faz-se indispensável  versar acerca da natureza jurídica desses elementos, pois 

referida caracterização é pressuposto  para, em vista da dinâmica das operações 

realizadas, elucidar a incidência do IR no caso.  

Muito se discute acerca da natureza jurídica das criptomoedas - termo que, 

ressalve se desde já, adota-se precariamente, haja vista que o entendimento da 

Recorrida é pela  caracterização de tais elementos digitais, em situações como a 

destes autos, como ativos  financeiros, fazendo-se imperioso denominá-los como 

criptoativos.  

Primeiramente, impõe-se delimitar que as criptomoedas são uma 

subclassificação das  moedas virtuais, que por sua vez são, junto ao dinheiro 

eletrônico, uma espécie do gênero  moedas digitais 13 . São denominadas 

criptomoedas por reunirem um conjunto de características,  quais sejam, serem 

conversíveis, descentralizadas e protegidas por criptografia.  

Conforme explica Guilherme Follador 14 , a conversibilidade diz respeito a 

possuírem  valor equivalente em moeda oficial, com a possibilidade de serem 

trocadas por moedas oficiais  correntes (como o dólar e o real), independentemente 

de referida operação ser regulada por lei.  Já a descentralização alude ao fato de que 

                                                     
12 Ibidem. 
13 FOLLADOR, Guilherme Broto. CRIPTOMOEDAS E COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. Revista Brasileira de  
Políticas Públicas, [s.l.], v. 7, n. 3, p.80-104, 6 fev. 2018. Centro de Ensino Unificado de Brasília.  
http://dx.doi.org/10.5102/rbpp.v7i3.4925. P. 83.  
14 Ibidem, p. 83. 



 
 
 

 

Equipe 317  Fazenda Nacional   | 217 
 

não há um intermediário entre os usuários, ou seja,  uma entidade responsável por 

emitir a moeda , regulá-la, controlar registros de transferência,  etc. Diversamente, 

funcionam de modo pelo qual todos controlam a atividade de todos, o que é  

viabilizado por recursos tecnológico-informacionais.  

Inclusive, há que se destacar que justamente por terem seu funcionamento  

independente de qualquer governo, órgão, autoridade monetária ou instituição 

financeira15, o  valor atribuído a tais ativos, conforme indicado pelo Banco Central do 

Brasil em sede do  Comunicado n.º 25.30616, emitido pela autarquia em 2014, decorre 

primordialmente da  influência do mercado, representada pela confiança dos 

usuários em referidos instrumentos17,  não obstante o comportamento do mercado 

de criptoativos poder ser afetado pela atuação das  autoridades monetárias dos 

países sobre o tema18.  

Também merece destaque, no que toca à estrutura tecnológica que permite o  

funcionamento desses verdadeiros sistemas eletrônico-informacionais, o fato de 

que em razão  de não serem centralizados, de modo que todos os seus usuários 

constroem e validam os  mesmos, é impossível determinar a localização exata dos 

criptoativos19.  

Entretanto, a supracitada controvérsia em relação à natureza jurídica desses 

elementos  se justifica pela existência de múltiplas utilidades atribuíveis aos 

                                                     
15 NAKAMURA, Pâmela Naomi. Desmistificando o Bitcoin: Análise da sua Natureza Jurídica, Uso e 
Impactos.  2017. 44 f. Monografia (Especialização) - Curso de Pós-graduação em Direito, Insper - 
Instituto de Ensino e  Pesquisa, São Paulo, 2016. 
16 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Comunicado nº 25.306, de 19 de fevereiro de 2014. Esclarece sobre 
os riscos  decorrentes da aquisição das chamadas "moedas virtuais" ou "moedas criptografadas" e 
da realização de transações  com elas. [S.l.], Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo  
=Comunicado&numero=25306>. Acesso em: 28 jul. 2019. 
17 Ibidem, assim disposto no ponto 4: [...] O valor de conversão de um ativo conhecido como moeda 
virtual para  moedas emitidas por autoridades monetárias depende da credibilidade e da confiança 
que os agentes de mercado  possuam na aceitação da chamada moeda virtual como meio de troca e 
das expectativas de sua valorização. Não  há, portanto, nenhum mecanismo governamental que 
garanta o valor em moeda oficial dos instrumentos  conhecidos como moedas virtuais, ficando todo 
o risco de sua aceitação nas mãos dos usuários. . 
18  Ibidem, assim disposto no ponto 6: Na mesma linha, a eventual aplicação, por autoridades 
monetárias de  quaisquer países, de medidas prudenciais, coercitivas ou punitivas sobre o uso desses 
ativos, pode afetar  significativamente o preço de tais moedas ou mesmo a capacidade de sua 
negociação. . 
19 FOLLADOR, Guilherme Broto. CRIPTOMOEDAS E COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. Revista Brasileira de  
Políticas Públicas, [s.l.], v. 7, n. 3, p.80-104, 6 fev. 2018. Centro de Ensino Unificado de Brasília.  
http://dx.doi.org/10.5102/rbpp.v7i3.4925. PP. 84 e 85. 
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mesmos, visto que apesar de  não possuírem curso forçado20- isto é, não terem sua 

aceitação decorrente de determinação  legal por autoridades estatais - podem 

funcionar como meio de troca e/ou unidade de conta  (unidade de medida) e/ou 

reserva de valor.  

O entendimento da Recorrida, porém, é o de que apesar do possível uso dos  

criptoativos como meios de troca, tais instrumentos desempenham 

majoritariamente o papel de  ativos financeiros, tendo evidente finalidade 

especulativa, como ocorreu no presente caso.  

Soma-se a essa perspectiva o fato de que não é possível, perante o 

ordenamento  jurídico brasileiro, atribuir a natureza de moeda a tais elementos 

digitais. A própria Constituição  estabelece que A competência da União para emitir 

moeda será exercida exclusivamente pelo  banco central.  (art. 164), mas o Banco 

Central do Brasil (BCB), por sua vez, não incumbe a  natureza de moeda aos 

criptoativos, o que se corrobora pelo exposto em sede do já mencionado  

Comunicado n.º 25.306/2014, do qual se extrai o seguinte:  

 

O Banco Central do Brasil esclarece, inicialmente, que as chamadas moedas virtuais  não 

se confundem com a moeda eletrônica  de que tratam a Lei nº 12.865, de 9 de  outubro 

de 2013, e sua regulamentação infralegal. Moedas eletrônicas, conforme  disciplinadas 

por esses atos normativos, são recursos armazenados em dispositivo ou  sistema 

eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento  denominada 

em moeda nacional. Por sua vez, as chamadas moedas virtuais possuem  forma própria 

de denominação, ou seja, são denominadas em unidade de conta distinta  das moedas 

emitidas por governos soberanos, e não se caracterizam dispositivo ou  sistema 

eletrônico para armazenamento em reais. (Grifou-se)  

 

Em adição, tem-se que em tal documento o Banco Central se referiu inúmeras 

vezes  às criptomoedas como ATIVOS.  

Posteriormente, em sede do Comunicado n.º 31.379/2017, o BCB, mesmo que  

indiretamente, reconheceu uma vez mais a natureza de ativo financeiro de referidos 

elementos  ao dispor que A compra e a guarda das denominadas moedas virtuais 

com finalidade  especulativa estão sujeitas a riscos imponderáveis, incluindo, nesse 

                                                     
20 Ibidem, p. 83. 
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caso, a possibilidade de  perda de todo o capital investido, além da típica variação de 

seu preço. [...] 21 (grifou-se).  

Além disso, o Banco Central do Brasil reiterou recentemente a noção de que 

não cabe  atribuir a natureza de moeda aos criptoativos, indicando em nota 

econômico-financeira que As  estatísticas de exportação e importação de bens 

passam [...] a incluir as compras e vendas de  criptoativos. 22, do que se infere tanto 

a classificação de referidos elementos como ativos (mas  não como moedas) quanto 

a classificação das operações que os envolvem como atos de compra  e venda.  

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai ao encontro ao do 

Banco  Central, o que se observa expressamente do Conflito de Competência nº 

161.123 - SP23, cuja  ementa dispõe que as moedas virtuais não são tidas pelo Banco 

Central do Brasil (BCB) como  moeda , do que se conclui que o STJ tampouco admite 

a atribuição da natureza de moeda a  elementos digitais como o Bitcoin.  

Outrossim, o tempo de retenção transcorrido após a aquisição de criptoativos 

como o  Bitcoin e os Litcoins do caso em questão se trata de critério especialmente 

útil à constatação da  natureza de ativo financeiro dos mesmos. No caso dos autos, 

a unidade de Bitcoin e as unidades  de Litcoin adquiridas pelo Recorrente só vieram 

a ser utilizadas mais de três meses após suas  respectivas aquisições.  

Por conseguinte, é evidente o fim especulativo atrelado à aquisição dos 

criptoativos  do caso. Afinal, se a intenção do contribuinte fosse utilizar sua unidade 

de Bitcoin como mero  instrumento de troca, far-se-ia lógico que tão logo a 

adquirisse a utilizasse para obter algum  bem ou serviço, o que não ocorreu. Ao 

                                                     
21 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Comunicado nº 31.379, de 16 de novembro de 2017. Alerta sobre os 
riscos  decorrentes de operações de guarda e negociação das denominadas moedas virtuais. [S.l.], 
Disponível em:  
<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=comunicado&numero=31379
>. Acesso  em: 28 jul. 2019. 
22  Idem. Estatísticas do setor externo: Nota para a imprensa - 26/08/2019. Disponível em: 
<https://www.bcb.  gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno>. Acesso em: 07 set. 2019.  
23 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência nº 161.123 - SP (2018/0248430-4). 
Suscitante:  Juízo Federal da 10ª Vara Criminal especializada em crimes contra o Sistema Financeiro 
e crimes de lavagem de  valores da Seção Judiciária do Estado de São Paulo; Suscitado: Juízo de 
Direito da 1ª Vara de Embu das Artes - SP. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção. 
Brasília, DF, julgado em 28 novembro 2018, DJe  05/12/2018. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=2018  
02484304&dt_publicacao=05/12/2018>. Acesso em: 24 ago. 2019. 
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contrário, manteve a posse do Bitcoin por meses e, após  sua valorização, limitou-se 

a aliená-lo, realizando seu valor especulativo e percebendo vultoso  ganho de capital, 

que utilizou na aquisição de unidades de outro criptoativo (Litcoin).  

Cumpre enfatizar que a alteração do custo histórico dos criptoativos não 

garantiu mera  recomposição patrimonial ao contribuinte, mas acréscimo 

patrimonial, tornando-se claro que o  Bitcoin e os Litcoins do caso em apreço foram 

utilizados como ativos. Nessa perspectiva,  impugna-se desde já qualquer alegação 

do Recorrente com o intuito de caracterizar tais  elementos como moedas, sob a 

fundamentação de que os teria adquirido para viabilizar  transações, como se 

realizasse operação cambial.  

À vista disto, o entendimento da Recorrida se firma no sentido de o Recorrente 

ter  utilizado suas unidades de Bitcoin e Litcoin como espécies de investimento, 

compreendendo a  natureza jurídica de tais elementos como sendo a de ativos 

financeiros, motivo pelo qual estes  serão doravante referidos unicamente como 

criptoativos.  

Adicionalmente, vale mencionar que a maioria dos países se posiciona de 

modo similar  ao não classificar os criptoativos como moedas, sendo o caso de 

Dinamarca, Rússia, Suécia,  Itália, Espanha, França, Portugal, Grécia, Turquia e Países 

Baixos, dentre outros24.  

Outrossim, jurisdições como os Estados Unidos, Reino Unido, países da 

Europa  Continental e Ásia já se posicionaram no sentido de que eventuais ganhos 

decorrentes da  comercialização de moedas virtuais devem ser tributados de forma 

semelhante aos ganhos  decorrentes de operações envolvendo outros ativos 

financeiros 25 (grifou-se).  

 

 

 

                                                     
24 MEDAGLIA, Thiago Rufalco; VISINI, Eric Simões. Breves Considerações sobre o Tratamento Legal, 
Contábil  e Fiscal das Moedas Virtuais. In: FARIA, Renato Vilela; SILVEIRA, Ricardo Maitto da; 
MONTEIRO, Alexandre  Luiz Moraes do Rêgo (Org.). Tributação da Economia Digital: Desafios no Brasil, 
experiência internacional e  novas perspectivas. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. PP. 624-640. P. 
628. 
25 Ibidem, p. 632. 
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2.4 DA NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS  

 

As operações realizadas - no entendimento do contribuinte, a troca de um 

Bitcoin por  cento e cinquenta Litcoins e a utilização da totalidade destes para a 

aquisição de um carro - se  consolidaram, em verdade, como procedimentos de 

compra e venda. A fim de elucidar tal  caracterização, há de se resgatar o que versa 

a doutrina sobre ambos os institutos.  

Consoante Sílvio Venosa26, a permuta consiste no compromisso de entrega de 

coisa  por coisa, não se compreendendo como coisa o dinheiro (rem pro re, não rem 

pro pretio). Por  outro lado, segundo Flávio Tartuce27, um contrato pelo qual alguém 

se obriga a transferir a  outrem o domínio de coisa móvel ou imóvel mediante 

remuneração, configura compra e venda.  Note-se que a distinção está na 

contraprestação, pois na compra e venda se exige que o pretium  seja dinheiro28. 

Saliente-se que referidos entendimentos se encontram positivados no título dos  

contratos em espécie do Código Civil de 2002, sobretudo nos artigos 481 e 533 - 

sendo neste  último dispositivo, inclusive, equiparados os efeitos da permuta aos da 

compra e venda.  

Destarte, muito embora os procedimentos realizados possam aparentar ser 

operações  de troca não sujeitas à tributação, não o são. Tal compreensão decorre 

do Decreto-Lei nº 23.501,  de 27 de novembro de 1933, norma que instituiu no 

ordenamento jurídico-financeiro brasileiro  a perspectiva do curso forçado da moeda, 

o qual impera até hoje e encontra vestígios inclusive  no texto constitucional. Sobre 

o curso forçado, Marcos Cavalcante de Oliveira ensina que:  

 

[...] o curso forçado é a atribuição pela lei de poder liberatório a uma e só uma moeda  

para o pagamento das prestações pecuniárias. —este caso, a moeda, além do curso  

legal  ou poder liberatório , também tem de ser adotada em caráter de  exclusividade 

pelas partes em seus negócios jurídicos, do que resulta a nulidade  para convenções 

                                                     
26 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Contratos em Espécie. Volume 3. 13ª Edição. São Paulo: Atlas, 
2013.  P. 95. 
27 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. P. 704. 
28 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado - Direito das Obrigações:  
compra e venda, troca, contrato estimatório. Tomo XXXIX. Atualizado por Cláudia Lima Marques. São 
Paulo:  Revista dos Tribunais, 2012. P. 458 
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particulares que redundem no repúdio da moeda.29 

 

Portanto, é vedada a utilização de outra moeda que não o real para celebrar 

negócios jurídicos,  sob pena de invalidade dos atos. Partindo-se desse pressuposto, 

tem-se que para realizar as  transações ora analisadas - e para estas serem 

consideradas válidas - o contribuinte  inevitavelmente teve de realizar os 

criptoativos, isto é, verificar - mesmo que tacitamente  sua conversão em moeda 

pátria, para então serem efetuadas as operações que deram origem aos  ganhos de 

capital omitidos.  

Assim, mesmo que se considere a hipótese de não ter existido, de forma 

autônoma e  específica, operação de conversão dos criptoativos em reais ou de 

venda destes por reais,  certamente houve, através dos atos de compra e venda 

desempenhados, realização de seu valor  em reais, ainda que sem a percepção do 

mesmo em pecúnia.  

Inclusive, é possível afirmar que o Banco Central do Brasil reforçou tal 

compreensão  ao publicar nota à imprensa em agosto do corrente ano, da qual consta 

que Por serem digitais,  os criptoativos não tem registro aduaneiro, mas as compras 

e vendas [de criptoativos] por  residentes no Brasil implicam a celebração de 

contratos de câmbio 30 . Logo, tem-se que as  operações de compra e venda 

compreendendo criptoativos podem ser entendidas como  contratos principais 

(ainda que não escritos) cujos acessórios são os contratos de câmbio, os  quais 

implicam a conversão dos ativos envolvidos em real.  

No caso em tela, verifica-se que num primeiro momento se caracterizou uma 

dupla  operação de compra e venda, pois quando o contribuinte sustenta ter trocado  

uma unidade de  Bitcoin por 150 (cento e cinquenta) unidades de Litcoin, o que em 

verdade ocorreu foi a  alienação, por montante convertido (ainda que de maneira 

informal) em real, dos direitos que  possuía sobre sua unidade de Bitcoin, ato seguido 

pela aquisição de Litcoins avaliados no mesmo montante (expresso em real) em que 

                                                     
29 OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. Moeda, juros e instituições financeiras: regime jurídico. Rio de 
Janeiro:  Editora Forense, 2006. P. 153. 
30 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estatísticas do setor externo: Nota para a imprensa - 26/08/2019.  
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno>. Acesso em: 07 set. 
2019. 
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fixada a alienação anterior. E uma vez que a  alienação do Bitcoin foi fixada em valor 

superior ao seu custo de aquisição, tem-se que o  contribuinte auferiu ganho de 

capital sujeito à incidência do Imposto de Renda.  

Por certo que ao realizar referida operação o contribuinte não percebeu em 

pecúnia o  valor resultante da conversão para reais da valoração especulada de sua 

unidade de Bitcoin.  Todavia, faz-se imperioso reconhecer que para adquirir Litcoins 

a partir de sua unidade de  Bitcoin esta teve de ser alienada, ou melhor, os direitos 

que detinha sobre ela tiveram de ser  alienados, operação intermediada pela 

exchange e que identifica o momento em que o  contribuinte obteve, de fato, o ganho 

de capital tributado.  

Destaque-se a completa impossibilidade de compreender o processo de 

alienação aquisição de criptoativos como mera troca, pois tal conjectura significaria 

reconhecer uma  possibilidade de transformação dos ativos, hipotética alquimia que 

operacionalmente não se  admite. Nessa linha, cabe considerar que tampouco existe 

a permuta de ações, instrumentos financeiros com os quais se assemelham os 

criptoativos no que concerne ao seu caráter  especulativo e cuja troca  implica 

operações de compra e venda.  

Adiante, constata-se que a operação que compreendeu a compra de um carro 

com cento  e cinquenta Litcoins deve ser entendida de modo análogo ao da alienação 

dos criptoativos, i.e.,  como manobra que implicou a conversão da valoração 

especulada dos ativos em montante expresso em real. Por conseguinte, em vista do 

valor em que fixada a operação, constatou-se  novamente a percepção de ganho de 

capital.  

É necessário reforçar: apesar de os cento e cinquenta Litcoins não terem sido 

formalmente convertidos em real para que então fossem usados na compra do 

automóvel, o uso  dos mesmos para a aquisição do veículo implicou verdadeira 

alienação dos direitos do  contribuinte sobre tais criptoativos, processo que 

indiretamente deu causa à realização da  valoração especulada (valor especulativo) 

de tais instrumentos, necessariamente expressos em  real para que a mensuração 

dos valores fosse possível.  

Convém destacar o completo descabimento da analogia do Recorrente no 

sentido de  aproximar o caso em questão da hipótese de isenção de IR aplicável às 
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operações de permuta  de imóveis sem torna. Para explorar esta ideia, vale 

rememorar os conceitos de permuta sem  torna e com torna: nesta, dispõe a IN/SRF 

nº 107/8831, existe pagamento de parcela  complementar em dinheiro  por parte de 

um dos permutantes, ao passo que naquela não há.  

A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 84/2001 32 

contempla, em  seu art. 29, IV, a permuta sem torna como hipótese de isenção, mas 

o § 4º, I, de referido  dispositivo deixa claro que a isenção deve ser interpretada 

restritivamente, pois se aplica  exclusivamente, às permutas de unidade imobiliária 

por unidade imobiliária . Para mais, tal  entendimento foi ratificado e complementado 

pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em  sede do REsp nº 1.733.560 - SC, no 

qual foi fixada a tese de que o contrato de troca ou  permuta não deverá ser 

equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois  não haverá, na 

maioria das vezes, auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca 33.  

Por consectário, considerando-se o argumento veiculado no julgado e que no 

presente  caso o contribuinte auferiu acréscimo patrimonial, é evidente a 

impossibilidade de entender  pela não incidência do imposto de renda sobre as 

operações de compra e venda realizadas. Além  disso, as operações seriam 

tributadas mesmo que o entendimento do legislador fosse o de ser a  permuta o 

instituto jurídico mais adequado a classificá-las, visto que a única hipótese de 

isenção  da exação tributária foi estabelecida de modo expresso para os casos de 

unidades imobiliárias  - o que, todavia, por expressa opção legislativa não se aplica 

ao caso de valores mobiliários.  

 

                                                     
31 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Instrução Normativa nº 107, de 14 de julho de 1988. Dispõe 
sobre  os procedimentos a serem adotados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas e do 
lucro imobiliário das  pessoas físicas, nas permutas de bens imóveis. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://sijut2.receita.  fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=14681&visao=compilado>. 
Acesso em: 26 ago. 2019. 
32 Idem. Instrução Normativa nº 84, de 11 de outubro de 2001. Dispõe sobre a apuração e tributação 
de ganhos de  capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas. Brasília, DF, Disponível 
em: <http://normas .receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=144 
00>. Acesso em: 26 ago. 2019. 33. 
33  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.733.560 - SC (2018/0076511-6). 
Recorrente:  Fazenda Nacional. Recorrido: Frechal Construções e Incorporações LTDA. Relator: 
Ministro Herman Benjamin,  Segunda Turma. Brasília, DF, julgado em 17 maio 2018, DJe 21/11/2018. 
Disponível em:  <https://www.alternativa-rs.com.br/wp-content/uploads/REsp-1.733.560-SC.pdf>. 
Acesso em: 24 ago 
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2.5 DO IMPOSTO SOBRE A RENDA  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), em seu art. 153, III,  

atribuiu à União a competência para instituir o imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer  natureza, estabelecendo desde logo que referido tributo deveria observar 

os critérios da  generalidade, universalidade e da progressividade (art. 153, § 2º, I).  

Sobre tais critérios, explica Luciano Amaro que a generalidade diz respeito à  

necessidade de que o referido tributo atinja, a princípio, todas as pessoas, sendo a 

universalidade  condizente à incidência do mesmo sobre todas as manifestações de 

renda. A progressividade,  por fim, diz respeito à definição das alíquotas aplicáveis, 

que devem ser tanto maiores quanto  maior for a capacidade econômica do 

contribuinte 34.  

Merece destaque esse último elemento, pois encontra forte relação com o 

princípio da  capacidade contributiva, expresso no art. 145, § 1º, da Constituição. 

Assim, complementa o  autor que a não-incidência do Imposto de Renda se configura 

ante situações em que a renda  encontra pequena expressão - o que, desde já se 

ressalve, não se afigura no caso em questão -,  de modo a preservar o mínimo vital 

essencial ao indivíduo.  

O Código Tributário Nacional, por sua vez, trouxe em seus arts. 43 a 45 as 

definições  legais do fato gerador, da base de cálculo e do sujeito passivo do referido 

tributo. O fato gerador  do Imposto de Renda se configura pela aquisição de 

disponibilidade econômica ou jurídica de  (i) renda, conceito entendido como produto 

do capital, do trabalho ou da combinação de ambos  (art. 43, I), ou de (ii) proventos 

de qualquer natureza, entendidos como outros acréscimos  patrimoniais não 

correspondentes à definição de renda (art. 43, II). Acentue-se, ainda, que 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  (art. 43, §  1º).  

‘uanto à base de cálculo do imposto, esta importa no montante, real, 

arbitrado ou  presumido, da renda ou dos proventos tributáveis  auferidos pelo 

                                                     
34 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 146. 
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contribuinte (art. 44), sendo  este o indivíduo titular da disponibilidade econômica ou 

jurídica de referidos elementos (art.  45). Nada obstante, ressalva-se a hipótese em 

que a lei atribui a condição de contribuinte àquele  que possua, a qualquer título, os 

bens produtores da renda ou dos proventos tributáveis (art. 45),  ou ainda aquela em 

que reserva à fonte pagadora a condição de responsável pela retenção e  

recolhimento do imposto (art. 45, parágrafo único).  

Veio também a descrever o fato jurídico tributário sujeito à incidência do 

Imposto de  Renda a Lei n.º 7.713/198835, que dispõe:  

 

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o 

disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90) § 1º Constituem 

rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da  combinação de ambos, os 

alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os  proventos de qualquer natureza, 

assim também entendidos os acréscimos patrimoniais  não correspondentes aos 

rendimentos declarados.  

§ 2º Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos  

ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer  

natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de  transmissão 

do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido  monetariamente, 

observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.  

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem   

alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de  

direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,  

adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa 

própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de  

direitos e contratos afins.  

§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da  

localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores 

da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,  para a incidência 

do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e  a qualquer título. (Grifou-

se)  

 

Observa-se, portanto, que muito embora o texto constitucional tenha deixado 

                                                     
35 BRASIL. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá 
outras  providências. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm>. Acesso em:  26 ago. 2019. 
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de  apresentar uma definição precisa para o termo renda , quedou-se essencial 

discorrer acerca de  sua significação, tarefa que, consoante Luís Eduardo Schoueri36, 

restou incumbida ao legislador  infraconstitucional.  

Contudo, como bem destaca Botelho Corrêa, é necessário esclarecer que tal 

atribuição  não consistiu numa carta em branco. Diversamente, são observados 

parâmetros mínimos, de  modo que a delegação para que o legislador 

infraconstitucional defina renda não [é] total, mas  limitada aos standards 

constitucionalmente estabelecidos 37.  

Outrossim, a ausência de definição constitucional acerca do conceito de renda 

fez com  que o STF fosse instado a se manifestar sobre o tema inúmeras vezes. 

Dentre elas, destaca-se o  primoroso pronunciamento do Min. Marco Aurélio em 

relatoria do RE nº 172.058/SC. Nesta  oportunidade, fez larga digressão semântica e 

linguístico-jurídica acerca do termo, concluindo  que, em última instância, está 

intimamente ligado à já mencionada aquisição de disponibilidade  econômica ou 

jurídica. Verberou:  

 

[...] a aquisição de disponibilidade econômica corresponde ao que os economistas  

chamam 'separação' de renda: é a sua efetiva percepção em dinheiro ou outros valores.   

A aquisição de 'disponibilidade jurídica' corresponde ao que os economistas chamam  de 

'realização' da renda: é o caso em que, embora o rendimento ainda não esteja  

'economicamente disponível' (isto é, efetivamente percebido), entretanto o  beneficiário 

já tenha título hábil para percebê-lo.38 

 

No mesmo sentido, o Min. Ricardo Lewandowski, em sede do AgR RE nº 

633.922/SP  - ao citar e complementar o que já havia sido manifestado pelo Min. 

Oswaldo Trigueiro no RE  nº 71.758 - salientou que quaisquer que sejam as nuances 

doutrinárias sobre o conceito de  renda, [...] pressupõe[-se] ganho, lucro, crédito, 

                                                     
36 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 
Forense,  2005. P. 249. 
37 CORRÊA, Rodrigo de Oliveira Botelho. Análise do conceito positivo de renda à luz da teoria da 
indução  econômica. In: Revista tributária nº 80, mai-jun, 2008, PP. 202 e 203.   
38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 172.058-1 - SC. Recorrente: União 
Federal;  Recorrido: Laminados Araucária LTDA. Relator: Ministro Marco Aurélio, Plenário. Brasília, DF, 
julgado em 30  junho 1995, DJe 13/10/1995. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC  &docID=219411>. Acesso em: 24 
ago. 2019.  
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acréscimo patrimonial, ou, [...] aquisição de  disponibilidade econômica 39, firmando 

o posicionamento do Supremo, adotado há cerca de  25 anos, no que concerne às 

definições de renda.  

Portanto, em absoluta síntese, observa-se que, regra geral, para que se dê a 

incidência  do Imposto de Renda basta a verificação de acréscimo patrimonial, seja 

este resultante do  recebimento de dinheiro ou de bens ou direitos passíveis de 

representação em pecúnia.  

 

2.6 DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA NO CASO EM APREÇO  

 

Em 2016, o contribuinte comprou uma unidade de Bitcoin ao custo histórico 

(constante  de sua Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2016) 

de R$ 3.500,00 (três  mil e quinhentos reais). No início do ano seguinte, alienou sua 

unidade de Bitcoin, então  avaliada em R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), 

adquirindo 150 Litcoins com o montante  realizado. Assim, seu patrimônio inicial no 

valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)  passou à casa dos R$ 66.000,00 

(sessenta e seis mil reais).  

Ainda em 2017, o Recorrente se utilizou dos 150 Litcoins para a compra de um 

carro  em operação fixada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Destarte, 

utilizou criptoativos  adquiridos ao preço de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) 

para a compra de bem móvel de  valor fixado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais), em operação que serviu a consolidar  o valor especulativo dos criptoativos 

utilizados.  

Assim, observa-se que o ganho de capital percebido pelo Recorrente na 

primeira  operação foi de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), 

enquanto que o relativo  à segunda operação foi de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro 

mil reais), ganhos que se amoldam  perfeitamente ao fato abstrato previsto na regra 

matriz de incidência do Imposto de Renda, qual  seja, a aquisição de disponibilidade 

                                                     
39 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 633.922 - SP. 
Agravante:  Disal Administradora de Consórcios S/C LTDA; Agravado: União Federal. Relator: Ministro 
Ricardo  Lewandowski, Segunda Turma. Brasília, DF, julgado em 19 agosto 2014, DJe 28/08/2014. 
Disponível em:  <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6594608>. 
Acesso em: 24 ago. 2019. 
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econômica ou financeira de renda, especificamente  decorrente do capital.  

Isto posto, há que se considerar que ambas as operações constituíram ganhos 

que  excederam a faixa de isenção do IR sobre o ganho de capital, a qual se estende 

até o montante  de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos termos do art. 1º, II, § 

1º, I, da IN/RFB n.º  599/200540. Ao mesmo tempo, não excederam o limite de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de  reais). Desse modo, o IR incidente sobre referidas 

quantias deveria ter sido pago à alíquota de  15% (quinze por cento), conforme 

disposto no art. 21, I, da Lei n.º 8.981/1995.  

Mencione-se que o mesmo dispositivo legal determina que o recolhimento do 

IR  incidente sobre o ganho de capital deve ocorrer mensalmente. Desse modo, o 

tributo relativo  ao montante obtido em operações realizadas em determinado mês 

deve ser recolhido até o  último dia útil do mês subsequente (art. 21, § 1º), ao passo 

que as informações do programa de  ganho de capital submetido pelo contribuinte 

são posteriormente importadas para a sua  Declaração de Ajuste Anual (art. 21, § 2º).  

Destarte, e em vista dos ganhos de capital percebidos pelo Recorrente em 

2017,  conclui-se pelo total enquadramento do mesmo na condição de sujeito 

passivo da relação  obrigacional tributária de pagamento do Imposto de Renda, tendo 

por obrigação acessória, nos  termos do art. 113, § 2º, do CTN, o dever de informar à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil  as operações que deram origem aos referidos 

ganhos. O contribuinte, entretanto, deixou de  cumprir quaisquer dessas obrigações, 

motivo pelo qual se fez necessária a cobrança de  penalidade e de juros sobre as 

mesmas.  

 

2.7 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA AUTUAÇÃO E SUA ADEQUAÇÃO  

 

Pelo exposto nos tópicos anteriores, restou comprovada a incidência do 

Imposto de  Renda sobre os ganhos percebidos pelo Recorrente. Consequentemente, 

                                                     
40 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Instrução Normativa nº 599, de 28 de dezembro de 2005. 
Dispõe  sobre os arts. 38, 39 e 40 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, relativamente ao 
Imposto de Renda  incidente sobre ganhos de capital das pessoas físicas. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://normas .receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15526>. 
Acesso em: 26 ago. 2019. 
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em vista de seu  comportamento omissivo, concluiu-se também pela adequação da 

autuação proferida. O  contribuinte, no entanto, poderia tentar impugnar a incidência 

do IR ante a ausência, à época  dos fatos41, de lei própria que regulamentasse a 

situação dos criptoativos no Brasil.  

Todavia, ainda que pudesse ser admitido, referido argumento não afetaria a  

regularidade da autuação da Receita, haja vista que o Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lei 

de  Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB)42 estabelece em seu art. 4º 

que Quando  a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 

costumes e os princípios  gerais de direito. , e, nesse sentido, tem-se que o Imposto 

de Renda encontra previsão  constitucional, além de regulamentação no CTN e na 

legislação infraconstitucional.  

Nada obstante, incide sobre tal questão o art. 118 do CTN, ao dispor que  

 

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:  

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,  

responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;  

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.  

 

Referido texto legal define que independentemente de os atos praticados pelos  

contribuintes poderem ou não ser enquadrados como válidos ou inválidos perante o 

arcabouço legal brasileiro, ou mesmo que considerados inválidos ou ainda como 

efeitos de práticas ilegais,  desde que tais atos se adequem à descrição do fato 

gerador legalmente previsto como elemento  constituinte da hipótese de incidência 

de certo tributo, verifica-se a incidência.  

Noutros termos, tem-se que assim como não poderia a lei deixar de tributar 

a  concretização do fato gerador por ter sido este proveniente de atividade ilícita 43, 

também não  poderia deixar de tributar o fato gerador (no caso, auferir renda) que se 

                                                     
41 Destaque-se que a IN/RFB n.º 1.888/2019 foi publicada posteriormente à realização das operações 
pelo  contribuinte 
42 BRASIL. Decreto-lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro.  Brasília, DF, (Redação dada pela Lei nº 12.376, de 2010). Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm>. Acesso em: 25 ago. 
2019. 
43  ALMEIDA, Natália Droichi de. Tributação de atividades ilícitas e princípio da igualdade. 2009. 
Disponível  em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6625/Tributacao-de-atividades-
ilicitas-e-principio-da-igualdad  e>. Acesso em: 20 jul. 2019. 
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constituiu pela alienação  de ativos desprovidos de regulação específica, sob pena 

de se ferir o princípio da igualdade, em  evidente detrimento daqueles que recolhem 

imposto de renda sobre o ganho de capital  percebido em operações com 

instrumentos financeiros dotados de regulação própria.  

Soma-se ao exposto a compreensão do art. 118 do CTN como expressão do 

princípio  do non olet, ou cláusula pecunia non olet 44 , que diz respeito à não 

importância da moralidade  ou legalidade de certa atividade no que concerne a fins 

de tributação.  

Tal princípio é adotado pela jurisprudência pátria, o que se observa do HC  

77.530/RS45, caso de sonegação fiscal de lucro advindo de atividade criminosa de 

tráfico de  drogas em que se aplicou o princípio, mencionando-se a irrelevância da 

origem ilícita, mesmo  quando criminal, da renda subtraída à tributação  e ainda que 

A exoneração tributária dos  resultados econômicos de fato criminoso - antes de ser 

corolário do princípio da moralidade - constitui violação do princípio de isonomia 

fiscal, de manifesta inspiração ética. .  

Por evidente que a realização de operações com criptoativos se difere da 

atividade  criminosa de tráfico de drogas. Todavia, em questão de efeitos tais 

atividades se assemelham,  pois ambas geram acréscimo de renda sobre o qual deve 

incidir o Imposto de Renda.  

Portanto, tal qual a ilicitude de uma atividade não desconstitui o acréscimo 

patrimonial  dela decorrente, a ausência de regulação legal acerca do exercício de 

outra ou da natureza dos  elementos nela envolvidos também não é óbice à 

tributação do lucro respectivo.  Consequentemente, no caso dos autos os ganhos 

auferidos pela parte Recorrente atraem a  incidência do Imposto de Renda, sendo 

                                                     
44 Conforme exposto por Natália Droichi de Almeida, referida expressão, que pode ser traduzida como 
o dinheiro  não cheira , tem origem na ’oma do Império de Vespasiano. À época, o imperador teria 

instituído a tributação  sobre o uso de latrinas, a qual foi acusada por seu filho Tito de ser imoral, visto 
que os banheiros públicos seriam  sujos e repugnantes. Vespasiano, por sua vez, teria pedido que Tito 
buscasse o dinheiro recolhido a título daquela  tributação e o cheirasse, de sorte que verificaria que o 
mesmo non olet , isto é, não cheirava. 
45 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 77.530 - RS. Impetrantes: Altamiro de Araújo 
Lima  Filho e Outro; Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, 
Primeira Turma.  Brasília, DF, julgado em 25 agosto 1998, DJ. 18-09-1998 PP-00007 EMENT VOL-
01923-03 PP-00522.  Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=77385>. Acesso em: 26  ago. 
2019. 
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indiferente à hipótese a inexistência de legislação  própria a regular a situação dos 

criptoativos à época dos fatos.  

Inclusive, cabe reforçar que a ausência de regulamentação legal é argumento 

que,  como previamente exposto, se avença unicamente a fim de permitir o debate, 

pois para além de  leis em sentido estrito, havia ao tempo das operações outros 

dispositivos normativos aptos a  elucidar as hipóteses de incidência do IR e a 

fundamentar a autuação proferida pela Receita.  

Dentre esses outros dispositivos se encontram as normas complementares. 

No caso,  dá-se especial atenção às Instruções Normativas expedidas pela Secretaria 

da Receita Federal  do Brasil (IN/SRF), as quais se configuram como atos normativos 

expedidos por autoridade  administrativa e, portanto, como fontes do direito 

tributário, nos termos do art. 100, I, do Código  Tributário Nacional. Se não, vejamos:  

 

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções   

internacionais e dos decretos:  

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;  

[...]  

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição   

de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da   

base de cálculo do tributo. (Grifou-se)  

 

Ressalve-se a impropriedade de quaisquer alegações com o desígnio de, por  

fundamento no parágrafo único do art. 100, excluir as penalidades impostas, pois 

estas foram  aplicadas com alicerce em lei, especificamente a de n.º 9.430/199646.  

Dessa maneira, sob o pressuposto de as normas complementares serem 

fontes do  direito tributário, nota-se que já no informativo Imposto Sobre a Renda da 

Pessoa Física - I’PF, Perguntas e ’espostas, Exercício de 2017 47, elaborado pela 

Coordenação-geral de  Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, restava 

                                                     
46 BRASIL. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as 
contribuições  para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras 
providências. Brasília, DF, Disponível  em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9430.htm>. 
Acesso em: 26 ago. 2019 
47 BRASIL. Coordenação-geral de Tributação. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Imposto Sobre 
a Renda  – Pessoa Física: Perguntas e Respostas. 2017. Disponível em: 
<http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/  irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-perguntas-e-
respostas-versao-1-1-03032017.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2019. 
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exposto que, quanto às moedas  virtuais, muito embora não fossem consideradas 

como moeda nos termos do marco regulatório  então vigente, deveriam ser 

declaradas pelo valor de aquisição na Ficha Bens e Direitos como  outros bens , uma 

vez que passíveis de equiparação a ativos financeiros48.  

Ainda, expressava o informativo49 que estavam sujeitas à apuração de ganho 

de  capital, dentre outras, as operações que importassem, conforme o disposto no 

art. 3º, I, da já  mencionada IN/SRF n.º 84/2001:  

 

I - alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de 

direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,  

adjudicação, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de compra   

e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins;  

 

Não obstante, o informativo esclarecia com fundamento no art. 118 do CTN e 

nas  IN/SRF n.º 84/2001 e n.º 599/200550 que seriam tributados a título de ganho de 

capital os  ganhos obtidos com a alienação das moedas  virtuais cujo total alienado 

no mês fosse superior  a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) - como no caso em 

questão.  

Continuamente, destacava que para as operações de alienação de bens e 

direitos de  qualquer natureza realizadas a partir de 1º de janeiro de 2017 o ganho de 

capital percebido por  pessoa física se sujeitaria à alíquota de 15% (quinze por cento), 

aplicável sobre a parcela dos  ganhos que não ultrapassasse R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais), nos termos do art. 1º  da Lei n.º 13.259/2016, que alterou o art. 21 

da Lei n.º 8.981/1995.  

O informativo publicado no ano seguinte 51 , relativo ao exercício de 2018, 

                                                     
48 Ibidem, pp. 183 e 184 (Pergunta 447 - As moedas virtuais devem ser declaradas?). 
49 Ibidem, pp. 213 e 214 (Pergunta 544 - Quais as operações sujeitas à apuração do ganho de capital?). 
50 Em relação à IN/SRF n.º 84/2001, merecem destaque o caput dos arts. 1º e 2º; o art. 3º, I; art. 4º, I; 
art. 5º; art.  19, I e II; art. 27 e o art. 30, I, § 3º, I; em relação à IN/SRF n.º 599/2005 o art. 1º, II, § 1º, I e 
§ 2º - dispositivos  pelos quais restam definidas as hipóteses em que se configura o ganho de capital, 
o modo pelo qual se dá sua  apuração, o contribuinte de referida tributação, alíquota e também o prazo 
para o recolhimento do tribute. 
51 BRASIL. Coordenação-geral de Tributação. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Imposto Sobre 
a Renda  – Pessoa Física: Perguntas e Respostas. 2018. Disponível em: 
<http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/  irpf/2017/perguntao/irpf2016perguntao.pdf>. 
Acesso em: 15 jul. 2019. 
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exceto pelo  que se refere à alíquota aplicável à tributação dos ganhos obtidos52, que 

passou a atender a um  regime de progressividade, e ao menos no que tange (i) à 

necessidade de declarar as moedas  virtuais e (ii) à delimitação das operações 

submetidas à tributação do ganho de capital53, não  trouxe inovações.  

Conjuntamente, a IN n.º 1.794/201854 faz jus a especial ênfase, pois em seu 

art. 11  impôs ao contribuinte não só o dever de relacionar na Declaração de Ajuste 

Anual de 2018 os  bens e direitos que, no Brasil ou no exterior, constituíram, em 31 

de dezembro de 2016 e em  31 de dezembro de 2017, seu patrimônio e o de seus 

dependentes , mas também os bens e  direitos adquiridos e alienados no decorrer 

do ano-calendário de 2017  (grifou-se).  

Portanto, a parte Recorrente não só tinha o dever de apresentar em sua 

Declaração do  exercício de 2018 o veículo possuído em dezembro de 2017, mas 

também os programas de  capital respectivos aos ganhos obtidos em 2017 com a 

alienação do Bitcoin e a dos Litcoins.  

Destarte, a fundamentação legal constante dos informativos servia a orientar 

o  contribuinte quanto à incidência do IR sobre as operações em razão das quais foi 

autuado,  restando ausente qualquer justificativa razoável para o não recolhimento 

do tributo.  

 

2.8 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA COMINADA E SUA ADEQUAÇÃO  

 

Em virtude de o Recorrente não ter declarado os programas de ganho de 

capital  relativos às operações realizadas em 2017, tampouco recolhido o Imposto 

de Renda respectivo,  foi-lhe aplicada multa com fundamento no art. 44, I,55 da Lei nº 

                                                     
52 Ibidem, p. 213 (545 - Quais as alíquotas aplicáveis para efeito de apuração do ganho de capital?); 
p. 244  (Pergunta 607 - Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais  são tributados?). 
53 Ibidem, p. 183 (Pergunta 447 - As moedas virtuais devem ser declaradas?); pp. 212 e 213 (Pergunta 
544 - Quais  as operações sujeitas à apuração do ganho de capital?). 
54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa nº 1.794, de 23 de fevereiro de  
2018. Dispõe sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física  referente ao exercício de 2018, ano-calendário de 2017, pela pessoa física residente no 
Brasil. Brasília, DF,  Disponível em: 
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=90350>.  
Acesso em: 26 ago. 2019. 
55 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada 
pela Lei nº  11.488, de 2007) I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de 
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9.430/1996.  

Tem-se por correta a sanção imposta, haja vista que a conduta omissiva do 

contribuinte  constitui infração, pois o mesmo deixou de adimplir as obrigações 

tributárias que se lhe  impunham e, portanto, agiu em contrariedade ao direito56. No 

mais, cumpre mencionar que,  respeitado o princípio da legalidade, enunciado no art. 

5º, II, da CRFB, a sanção, junto à  exigência coercitiva do pagamento do valor devido, 

é direito do credor57.  

De mais a mais, a autuação do contribuinte é poder-dever da Secretaria da 

Receita  Federal do Brasil, pois sendo este o órgão competente para realizar a 

administração dos tributos  internos, cumpre-lhe constituir o crédito tributário pelo 

lançamento, procedimento que abarca a possível aplicação de penalidades, 

conforme exposto no CTN:  

 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito  

tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente  a 

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a  

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 

sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.  

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,  

sob pena de responsabilidade funcional. (Grifou-se)  

 

Sem embargo, compreende-se que a imposição da multa é uma extensão do 

princípio  da isonomia, haja vista que a não-sanção do Recorrente constituiria 

verdadeiro tratamento  desigual ante todo o conjunto de contribuintes que na 

condição de sujeitos passivos do IR  incidente sobre o ganho de capital recolhem o 

tributo devido. Nesse sentido, acentue-se que o  tratamento não isonômico encontra 

absoluta vedação no art. 150, II, da CRFB:  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à   

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  

                                                     
imposto ou contribuição  nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e 
nos de declaração inexata; (Redação  dada pela Lei nº 11.488, de 2007) [...]. 
56 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 418 
57 Ibidem, p. 418. 
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[...]  

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função  

por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos,  títulos 

ou direitos; (Grifou-se)  

 

De fato, como bem expõe Roque Antonio Carrazza, o princípio da isonomia (ou 

da  igualdade, como denominado pelo autor) se interliga ao princípio republicano, 

sendo a  igualdade formal das pessoas elemento constituinte da noção de 

República 58  e que tem conteúdo  prevalentemente negativo, sendo este o 

afastamento dos privilégios.  

O contribuinte, contudo, poderia suscitar a interpretação das leis que definem 

as  infrações em que incorreu de modo que lhe favorecesse, em aplicação do art. 112 

do CTN59,  arguindo a ausência de regulamentação legal dos criptoativos à época dos 

fatos. Entretanto,  quando percebidos os ganhos já havia arcabouço legal a justificar 

a incidência do IR,  independentemente da natureza dos ativos envolvidos nas 

operações que os originaram.  

Portanto, a ausência de dúvidas quanto à capitulação legal do fato, ou quanto 

à natureza  do fato (ter auferido renda em função do capital) e seus efeitos, ou à 

autoria e ainda quanto à  natureza da sanção aplicável, importa a não aplicação do 

art. 112 do CTN.  

Na mesma medida, seria totalmente improfícua a arguição de 

desconhecimento da lei,  vez que a LINDB veda tal comportamento em seu art. 3º 

dispondo que —inguém se escusa de  cumprir a lei, alegando que não a conhece .  

O CTN expressa raciocínio similar, designando em seu art. 136 que Salvo 

disposição  de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação 

tributária independe da  intenção do agente ou do responsável e da efetividade, 

natureza e extensão dos efeitos do ato.   (grifou-se), de sorte que ao fisco não se 

                                                     
58 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29. ed. São Paulo: Malheiros  
Editores, 2013. PP. 66, 67 e 87. 
59 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira 
mais  favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: I - à capitulação legal do fato; II - à natureza 
ou às circunstâncias  materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria, 
imputabilidade, ou punibilidade; IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 
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mostram relevantes as razões pelas quais o contribuinte  deixou de recolher o 

imposto devido, mas que em tal omissão incorreu.  

Acerca do valor da multa, verifica-se que respeita a noção de 

proporcionalidade, a qual  é consequência do princípio constitucional da não 

confiscatoriedade, expresso no art. 150, IV,  da CRFB. Primeiramente, porque 

calculado com base no montante de tributo devido, que por  sua vez resultou da 

aplicação de alíquota proporcional60 sobre a renda auferida. Logo, se o  quantum de 

tributo foi definido de modo proporcional, a multa aplicada também o foi.  

Tal raciocínio se ajusta à decisão proferida pelo STF no Ag. Reg. no RE n.º 

833.10661,  em sede do qual restou expresso que Surge inconstitucional multa cujo 

valor é superior ao do  tributo devido. , situação diversa à do caso em questão. 

Mencionado julgado segue a tese fixada  na ADI n.º 551 - RJ 62  de que A 

desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua  conseqüência jurídica, a 

multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o  patrimônio do 

contribuinte [...] .  

Em segundo lugar, e em acordo com a tese fixada na ADI n.º 551, tem-se que 

a multa  aplicada ao Recorrente guarda proporcionalidade para com a gravidade da 

infração cometida,  graduação que reflete juízo de valor de cunho jurídico-positivo 

traçado pelo legislador acerca  da conduta 63 , o que afasta qualquer 

discricionariedade da RFB na aplicação da penalidade.  

Por fim, em razão do não pagamento do IR dentro dos prazos previstos em lei 

para a  modalidade de renda ganho de capital, aplicou-se ao crédito tributário 

(imposto devido e multa)  juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema 

                                                     
60 Conforme disposto no art. 21, I, da Lei n.º 8.981/1995, com redação dada pela Lei nº 13.259, de 
2016. 
61 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 833.106 - GO.  
Agravante: Estado de Goiás; Agravado: Akaembu Transportes e Comercio Ltda. Relator: Min. Marco 
Aurélio,  Primeira Turma. Brasília, DF, julgado em 25 novembro 2014, DJe 12/12/2014. Disponível em:  
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7464567>. Acesso em: 08 set. 
2019. 
62 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551 - RJ. Requerente: 
Governador  do Estado do Rio De Janeiro; Requerido: Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro. Relator: Min. Ilmar  Galvão, Tribunal Pleno. Brasília, DF, julgado em 24 outubro 2002, DJ 
14/02/2003. Disponível em:  
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266412>. Acesso em: 08 set. 
2019. 
63 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 419. 
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Especial de Liquidação e de Custódia  - SELIC para títulos federais, acumulada 

mensalmente, em estrito cumprimento do art. 13 da  Lei nº 9.065/199564 combinado 

com o art. 84, I, da Lei n.º 8.981/1995.  

 

3 DAS CONCLUSÕES  

 

Por todo o exposto, tem-se que a parte Recorrente foi autuada pela Secretaria 

da  Receita Federal do Brasil em virtude de ter deixado de informar operações 

financeiras  realizadas durante o ano-calendário de 2017, tendo nelas auferido 

vultoso ganho de capital,  sobre o qual incide, por determinação legal, a cobrança do 

Imposto sobre a Renda.  

Tem-se que as operações realizadas pelo contribuinte se constituíram como 

duplos  processos de compra e venda, o que se conclui em vista dos efeitos 

decorrentes do cunho  forçado da moeda (Real). Assim, constatou-se que as 

sucessivas alienações de criptoativos  serviram à realização, isto é, efetivação da 

valorização especulativa atribuída aos mesmos pelo  mercado financeiro, de modo 

que o valor pelo qual foram alienadas as unidades de Bitcoin e  Litcoins, em vista dos 

respectivos custos de aquisição, deram origem aos ganhos de capital  percebidos 

pelo contribuinte.  

Desse modo, entende-se como corretas, constitucionais, legais e adequadas 

a autuação  e multa imputadas ao Sr. Jorge Pereira e a incidência do Imposto de 

Renda sobre o ganho de  capital decorrente das operações realizadas, tudo em 

conformidade com o arcabouço legal e  doutrina apresentados nestes memoriais.  

 

4 DO PEDIDO  

 

Por todo o exposto, requer-se a total rejeição dos pedidos da parte Recorrente, 

sendo  extinto o feito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 e reconhecida a 

constitucionalidade da  incidência do Imposto sobre a Renda sobre os ganhos de 

                                                     
64 Art. 13. A partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam [...] o art. 84, inciso I [...] da Lei nº 
8.981, de  1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
- SELIC para títulos  federais, acumulada mensalmente 



 
 
 

 

Equipe 317  Fazenda Nacional   | 239 
 

capital obtidos pelo contribuinte  através das operações financeiras realizadas 

envolvendo criptoativos.  

Não sendo este o entendimento deste E. Tribunal, o que se admite apenas a 

título de  argumentação, requer, ao final, em sendo admitido, conhecido e julgado 

procedente o presente  Recurso Extraordinário, sejam restringidos os efeitos da 

decisão com eficácia ex tunc, de modo  a enaltecer o interesse social e a segurança 

jurídica, conforme disposto no art. 27 da Lei n.º  9.868/99.  

 

Nestes termos,  

Pede deferimento.  

Local, 5 de novembro de 2019.  

ADVOGADO/OAB 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO  TRIBUNAL 

FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº ______________  

RECORRENTE: JORGE PEREIRA  

RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL  

 

UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, devidamente qualificada nos  autos 

em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio 

de  seus procuradores, apresentar MEMORIAIS, reiterando as razões de fato e os 

fundamentos de  direito que ensejam o não provimento do Recurso Extraordinário.  

 

I. BREVE SÍNTESE DO LITÍGIO  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente, Sr. JORGE  

PEREIRA, em face de acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 

_________ Região, que, determinando a manutenção da decisão proferida em primeiro 

grau,  julgou improcedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, mantendo-se a  

exigência fiscal, nos termos dos arts. 118 da Lei nº 5.172/66, art. 21, inc. I da Lei nº 

8.981/95 e  nos arts. 3º, §§ 3º e 4º da Lei nº 7.713/88.  

Em linhas gerais, a controvérsia que motiva o presente recurso circunscreve  

suposta inconstitucionalidade na cobrança do imposto de renda sobre ganho de 

capital  proveniente da valorização de criptoativos adquiridos  e não declarados  

pelo Recorrente.  

Em meados de 2016, o Recorrente adquiriu uma unidade de Bitcoin pelo valor  

de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No ano seguinte, após constatar 

valorização  desmedida do Bitcoin adquirido, alienou-o por cento e cinquenta 

unidades de Litcoin  em  operação que, à época, foi avaliada em R$66.000,00 
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(sessenta e seis mil reais). 

Alguns meses depois, ainda no ano de 2017, aproveitando-se mais uma vez 

da  valorização incomum dos criptoativos recém-adquiridos, resolveu alienar a 

integralidade de  seus Litcoins  que, quando da realização da operação, estavam 

avaliados em R$120.000,00  (cento e vinte mil reais), por um carro de mesmo valor.  

Daí que, em consequência de não ter efetuado o pagamento do imposto de 

renda  sobre o ganho de capital obtido em qualquer das operações, o Recorrente foi 

autuado pela  Receita Federal do Brasil. Inconformado por entender indevida a 

cobrança do tributo nestas  circunstâncias, deu ensejo à presente discussão judicial.   

Distintamente do que aduz o Recorrente, porém, a autuação promovida pela  

Receita Federal do Brasil, embasada no art. 118 da Lei nº 5.172/72, art. 21, inc. I da 

Lei nº  8.981/95 e no art. 3º, §§ 3º e 4º da Lei nº 7.713/88, acrescida de multa, 

justificada pelo art. 44,  I, da Lei n.º 9.430/96, está em consonância com o que dispõe 

a Constituição Federal  destacadamente sobre o conceito de renda , as demais 

legislações infraconstitucionais e a  melhor doutrina, conforme se verá.  

Antecipa-se, de pronto, que as duas operações subsequentes ditas como  

permutas  realizadas pelo Recorrente  da unidade de Bitcoin pelas cento e 

cinquenta Litcoins  e, posteriormente, das Litcoins pelo veículo  deram causa a 

inequívoco acréscimo patrimonial,  sabidamente tributável por corresponder 

justamente ao critério constitucional de renda.  

Impende salientar, neste mesmo sentido, que a unidade de Bitcoin, 

inicialmente  adquirida por ’$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), se converteu  

em veículo de  R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Em outras palavras, é dizer que, 

investindo em  criptomoedas, o contribuinte multiplicou seu patrimônio inicial em 

quase trinta vezes!  

Confrontando-se com tão notório acréscimo patrimonial, não se poderia 

admitir  postura negligente da Receita Federal do Brasil relativamente aos 

criptoativos  o que,  inclusive, abriria margem para que ganhos de capital ainda 

mais expressivos sequer fossem  tributados. Assim como se faz com outros 

investimentos  compra e venda de ações, por  exemplo , os rendimentos oriundos 

da valorização de criptoativos devem ser igualmente  tributados, pelo que, neste 

caso, não deverá prosperar a irresignação do Recorrente.  
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Assim sendo, admitido o presente Recurso Extraordinário após manifestação 

de  inconformidade por parte do Recorrente com as decisões proferidas em primeira 

e segunda  instâncias, pugna-se desde logo por seu não provimento, pelas razões a 

seguir expostas. 

 

II. DAS RAZÕES PARA O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO  

 

II.1. DA COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  

 

Anteriormente à exposição dos motivos pelos quais deve ser considerado 

como  mais acertado o reconhecimento das chamadas criptomoedas como ativo 

financeiro  o que,  por sua vez, demonstrará a correção da autuação combatida , 

faz-se necessário tecer breves  comentários sobre a legitimidade da Receita 

Federal do Brasil como órgão plenamente  competente para regular a tributação 

federal em território nacional e ditar a natureza jurídica  dessa nova tecnologia. 

Visto que essa conceituação ocupa ponto central das discussões que  seguirão, 

não devem restar dúvidas a respeito de quem, em primeiro lugar, possui 

competência  para dispor sobre sua definição.  

Os criptoativos, produtos de admirável desenvolvimento da ciência da  

computação, desafiam, com seu funcionamento engenhoso e peculiar, incontáveis e  

consolidadas concepções nas mais diversas áreas do Direito. Noções de mineração 

e blockchain emergem como fenômenos sem precedentes, sendo de difícil encaixe 

nas estruturas tradicionais  do ordenamento, de forma que não se poderia crer que 

não restariam incertezas quanto à sua  tributação.  

Houve nos últimos anos extraordinária expansão do volume de transações 

com  criptoativos, considerado tanto em termos de quantidade como de valores. O 

Bitcoin, famoso  exemplo dessa sorte de ativo, chegou a ser objeto de setenta e nove 

mil operações no mercado  brasileiro em um único dia em dezembro de 2017, além 

de sozinho ser responsável pela  movimentação total de aproximadamente 

R$8.300.000.000,00 (oito bilhões e trezentos milhões  de reais) nesse ano. A cifra 

torna-se ainda mais espantosa se comparada à sua equivalente do  mesmo período 

em 2016, em que foram transacionados meros  ’$363.200.000,00 (trezentos  e 
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sessenta e três milhões e duzentos mil reais), denotando assombroso crescimento 

em  significativamente curto espaço de tempo.1 

Diante de quantias tão elevadas, não mais se poderia admitir a manutenção 

de  postura inerte por parte da autoridade tributária, sob pena de se cometer grave 

atentado contra  a consecução do interesse público, da justiça fiscal e, 

consequentemente, da concretização de  princípios fundamentais sobre os quais se 

erige o Estado brasileiro.  

Preza-se com o alerta, primeiramente, pela arrecadação de receita ao erário,  

imprescindível para a própria possibilidade de exercício do Poder Público. O 

princípio da  solidariedade, previsto logo no art. 3º, I da Carta Magna, impõe aos 

cidadãos o dever  fundamental de pagar tributos, dado que estes, longe de 

resumirem-se a custo injustificado ao  contribuinte, traduzem a colaboração dos 

indivíduos para a realização dos direitos fundamentais  mediante a viabilização do 

Estado Social provedor.2 

Por outro ângulo, a solidariedade social garante também respeito ao princípio 

da  isonomia. Não somente o Estado corresponde ao outro polo da obrigação em que 

se encontra o  dever de pagar tributos, mas todos os demais cidadãos, na medida em 

que, enquanto  contribuintes, possuem o direito de exigir uma justa distribuição dos 

encargos.3 

Aliando-se o exposto à consideração das limitações  bem como das 

obrigações,  vale lembrar  exigidas pelo princípio da capacidade contributiva, 

expresso no art. 145, §1º da  Constituição, tem-se que deixar de tributar as atividades 

que envolvam criptoativos, para além  de configurar imperdoável injustiça, significa 

renunciar a uma relevante quantia apta a financiar  a materialização dos desígnios 

do interesse público.  

Ademais, remanesce preocupação referente aos riscos sobrevindos dessa  

tecnologia. Se, por um lado, a ausência de supervisão de um terceiro de confiança 

                                                     
1  BRASIL. Receita Federal do Brasil. Consulta Pública RFB Nº 06/2018, fl. 2. Disponível em:  
<http://receita.economia.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/consulta-publica/arquivos-e 
imagens/consulta-publica-rfb-no-06-2018.pdf/view>. Acesso em: 23 de jul. de 2019. 
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2859. Relator: Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Julgado 
em 24 de fev. 2016. 
3 Ibidem.  
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para garantir  a autenticidade das transações e a alta volatilidade dos ativos se 

confundem justamente com os  grandes atrativos das criptomoedas, por outro, a 

promessa de anonimato e privacidade  proporcionada pela criptografia torna não 

menos do que lógica sua eleição como meio para  prática  sonegação, lavagem de 

dinheiro ou corrupção  e financiamento de atividades ilícitas.4 

É quase incorrer em obviedade prever pretensões de evasão fiscal por meio de  

artifícios proporcionados pela expansão da economia digital, dadas as suas 

características  intrínsecas e os modelos de negócio que propicia5. Este fenômeno 

acaba por ensejar uma  inquietação global, de tal sorte que já em 2015, no Projeto 

BEPS6, emitiu a Organização para  Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 

esforço conjunto com os países integrantes do  G20, um pacote de quinze medidas 

para garantir a higidez fiscal.7 

O Brasil, por sua vez, atendendo ao acordado na Ação 138 do Projeto BEPS,  

instituiu a Declaração País-a-País  relatório anual a ser prestado pelos grupos 

multinacionais  contendo informações referentes à localização das atividades, à 

alocação de renda e aos  impostos pagos e devidos 9   por meio da Instrução 

Normativa n.º 1.681/16, afirmando, assim,  seu entendimento como Nação de que 

mecanismos de combate a práticas ilícitas possibilitadas  pelo avanço da tecnologia 

se fazem urgentemente necessários.  

Tendo esse quadro em vista, a Receita Federal do Brasil, no inafastável 

exercício  de suas atribuições e na pretensão de cumprir com seus deveres de bem 

tributar e fiscalizar,  publicou a Instrução Normativa n.º 1888/2019 visando à criação 

                                                     
4 BRASIL. Receita Federal do Brasil. Consulta Pública RFB Nº 06/2018, fl. 3.  
5  OECD. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final Report, 
OECD/G20  Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 11. Disponível 
em:  <https://doi.org/10.1787/9789264241046-en>. Acesso em: 10 de ago. de 2019. 
6 Sigla em inglês para Base Erosion and Profit Shifting (Erosão da Base Tributável e Transferência de 
Lucros).  
7 Idem. BEPS Project Explanatory Statement: 2015 Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit  
Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2016, p. 6. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1787/9789264263437- en>. Acesso em: 10 de ago. de 2019. 
8 Idem. Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final 
Report,  OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015. Disponível 
em:  <https://doi.org/10.1787/9789264241480-en>. Acesso em: 10 de ago. de 2019. 
9 BRASIL. Receita Federal do Brasil. Perguntas e Respostas – Declaração País-a-País. Disponível em:  
<http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/declaracao-
pais-a-pais>.  Acesso em: 12 de ago. de 2019 
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de obrigação acessória de  prestação de informações pelas exchanges  empresas 

que oferecem serviços relacionados a  operações com criptoativos. Na oportunidade, 

para extirpar dúvidas quanto à sua aplicação,  definiu, em seu Capítulo II, o que se 

deveria entender tanto por criptoativo como por exchange.  

A Instrução Normativa, ato puramente administrativo que é, cumpre  

essencialmente seu papel, e não mais. Foi editada em estrita conformidade com o 

art. 2º da Lei  n.º 11.457/07 e, especificamente, com o art. 1º, III do Anexo I do 

Regimento Interno da  Secretaria da Receita Federal do Brasil, adventício da Portaria 

MF 430/17, na medida em que  tão somente interpreta e aplica a legislação tributária.  

Não merece prosperar acusação de inovação do Direito, visto que a referida  

instrução tão somente torna claro o direcionamento hermenêutico a ser adotado ao 

se tratar de  criptoativos. Consequência dessa definição é a mera evidência do 

entendimento já imposto por  uma rigorosa interpretação sistemática e teleológica 

do ordenamento preexistente.10 

Não se fale também em agressão ao princípio da estrita legalidade, vez que a  

tributação sobre o ganho de capital vinculado a ativos financeiros, assim como a 

própria  hipótese de incidência do imposto de renda  controvérsia que se discute no 

presente litígio , está fartamente disciplinada no ordenamento, de modo que não se 

pode arguir indevida  exigência ou majoração de tributo11 pela simples supressão de 

obscuridade.  

Diante da redação do art. 21 da Lei 8.981/95, bem como dos §§3º e 4º do art. 

3º  da Lei 7.713/88, que, conjuntamente, sujeitam o ganho de capital em decorrência 

da alienação  (em sentido amplo) de direitos  independentemente de sua natureza 

ou denominação  à  incidência do imposto sobre a renda, torna-se difícil sustentar 

a necessidade de edição de nova  lei exclusivamente para dispor a respeito da 

tributação dos criptoativos.  

Trata-se, afinal, de um tributo que já existe, devidamente instituído por Lei  

Complementar  na forma dos arts. 43 a 45 do Código Tributário Nacional , como 

                                                     
10 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 126.   
11  Prevê o art. 150 da Constituição Federal: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado  à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I  exigir ou 
aumentar tributo sem lei que o estabeleça;  [...] . 
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exige o art.  146, III, a da Constituição.12 Em verdade, portanto, o imposto sobre a 

renda meramente se  adequa à nova realidade concebida pela economia digital.  

Isto posto, torna-se tautológico afirmar que a Receita Federal do Brasil detém  

competência para dispor a respeito da tributação sobre renda e questões adjacentes. 

Na medida  em que é o órgão da União a quem é delegada a execução tributária 

federal, ela deve ser capaz  de editar atos normativos que garantam a efetividade de 

sua atuação  a qual, lembre-se, é  plenamente vinculada. Sempre que devidamente 

motivada  no presente caso, em face  existência de fato aparentemente tributável 

pelo imposto de renda , estará a Administração  tributária compelida a agir e 

cumprir para com seu dever de fiel execução da legislação.13 

A edição da Instrução Normativa, assim sendo, encontra-se em completa  

consonância com os princípios constitucionais tributários, na medida em que não 

somente não  fere quaisquer das limitações ao poder de tributar  mais 

especificamente, o princípio da estrita  legalidade, previsto no art. 150, I da 

Constituição , como se atenta às garantias da  solidariedade, segurança, isonomia, 

capacidade contributiva e justiça fiscal  dispostos, por sua  vez, nos arts. 3º, I; 5º; 

145, §1º e 150, II da Carta Magna.  

 

II.2. DA LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO  

 

Afastadas as dúvidas quanto à competência da Receita Federal do Brasil para  

esclarecer a natureza dos criptoativos e tributá-los, o Recorrido entende oportuno 

demonstrar a  impertinência dos argumentos relacionados às imputações de 

ilegalidade da autuação. Como se  comprovará, o procedimento fiscal foi realizado 

em absoluta conformidade com o ordenamento  vigente e de maneira a cumprir com 

o dever do Fisco de constituição do crédito tributário.  

Conforme mencionado, o Auto de Infração decorre da ausência do pagamento  

do imposto de renda devido sobre o ganho de capital nas operações de aquisição de 

cento e  cinquenta Litcoins em contrapartida da alienação de um Bitcoin de 

                                                     
12 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 
281. 
13 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 126. 
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titularidade do Recorrente e  de aquisição de um carro pelos referidos Litcoins, bem 

como da ausência de declaração do  ganho por meio de declaração específica 

exigida pelo programa de apuração de ganhos de  capital  GCAP e, 

consequentemente, a descrição de tais informações na declaração do ajuste  anual 

do Recorrente.  

A autuação embasa-se nas disposições dos art. 118 da Lei n.º 5.172/72; no 

art.  21, I, da Lei n.º 8.981/95; e no art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei n.º 7.713/88. A aplicação 

de multa, por  sua vez, fundamentou-se no art. 44, I, da Lei n.º 9.430/96, enquanto, 

por determinação do art.  13 da Lei n.º 9065/95, equivaleram-se os juros à taxa 

SELIC.  

Pressupondo-se a consideração das criptomoedas como ativos financeiros,  

passíveis de tributação por ganho de capital, parece não restar controvérsia quanto 

à aplicação  dos dispositivos mencionados.  

O que merece cuidado aqui, contudo, é o fato de a autuação ter sido 

possibilitada  por prestação espontânea pela exchange de informações sobre as 

operações realizadas pelo  Recorrente, transmitidas de acordo com a Instrução 

Normativa RFB n.º 1888, de 03 de maio de  2019 e com as orientações dos tópicos 

447 e 607 do Perguntas e ’espostas 2018 , publicado  pela ’eceita Federal do Brasil 

sobre a Declaração do imposto sobre a renda da pessoa física do  ano-calendário de 

2017, que afirmavam:  

 

447  [...] As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam 

consideradas como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser  declaradas 

na Ficha Bens e Direitos como outros bens , uma vez que podem ser  equiparadas a um 

ativo financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor de  aquisição.14 

607  [...] Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais (bitcoins, por  exemplo) 

cujo total alienado no mês seja superior a R$ 35.000,00 são tributados, a  título de ganho 

de capital, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do  lucro, e o 

recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia útil  do mês 

                                                     
14 BRASIL. Receita Federal do Brasil. Perguntas e Respostas 2018 – Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física.  Disponível em: 
<http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/irpf2016perguntao.pdf>, p.  
183. Acesso em: 02/09/2019.  
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seguinte ao da transação.15 

 

À primeira vista, chama atenção os fatos jurídicos tributáveis terem ocorrido  

anteriormente à própria publicação da Instrução Normativa  cujos efeitos, por seu 

turno,  tardaram até o dia 1º de agosto de 2019 para serem produzidos, conforme o 

art. 13 do ato  administrativo. Essa constatação poderia ensejar que apressadamente 

se invocasse o princípio  da irretroatividade da lei tributária, arguindo-se a 

impossibilidade de aplicação das normas da  Instrução, bem como a ilicitude dos 

atos que dela decorreram.  

O argumento, todavia, não merece prosperar. Devido à sua natureza  

precipuamente instrumental, a referida Instrução Normativa, que se limita a 

disciplinar  obrigação acessória de prestação de informações, não pode ser 

alcançada pela vedação da  retroatividade. Prevê, afinal, o art. 144, §1º, do Código 

Tributário Nacional:  

 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação  e 

rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. § 1º 

Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato  gerador 

da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos  de iscalização, 

ampliado os poderes de investigação das autoridades  administrativas, ou outorgado ao 

crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,  neste último caso, para o efeito de 

atribuir responsabilidade tributária a terceiros. [grifei]  

 

Dado o perfeito encaixe entre a hipótese prevista pelo dispositivo e a  

circunstância concreta em questão, resta prejudicada a pretensão de invalidação da 

obtenção de  informações por conta da irretroatividade da lei.  

Antecipa-se também alegação de agressão à garantia fundamental à 

intimidade  e privacidade, disposta no art. 5º, X da Constituição, na medida em que 

estaria configurada  quebra de sigilo bancário a partir da transmissão das 

informações. Novamente, não deve  prevalecer a ponderação.  

Diariamente demonstra a contingência da realidade fática a impossibilidade 

de  existência de princípios ou direitos absolutos  e o sigilo bancário não escapa à 

                                                     
15 Ibidem, p. 244. 



 
 
 
 
258 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

regra. Não é  necessária grande digressão para se perceber que pode figurar em 

detrimento da ordem pública,  promovendo ou ocultando lesões a ela. Deve imperar, 

então, o princípio da supremacia do  interesse público sobre o privado, reitor da 

Administração, de modo a assegurar a consecução  dos almejos da coletividade.  

Impende, assim, levar-se em consideração esse princípio no momento da  

interpretação dos dispositivos da Lei Complementar 105/01, que cuida da obrigação 

de sigilo  das instituições financeiras. A despeito de inexistir confusão formal entre 

estas e as exchanges16, deverão ambas, caso se pretenda efetivamente garantir a 

manutenção da ordem  tributária17, ser aqui equiparadas.  

Do contrário, advogando-se precipitadamente pela rígida taxatividade do rol  

apresentado pelo art. 1º, §1º da Lei Complementar 105/01, tornar-se-á a norma 

incoerente para  com sua própria lógica semântica18. Afastar a possibilidade de 

quebra de sigilo em situações  que envolvam as exchanges  cujo serviço é 

absolutamente similar aos oferecidos pelas demais  instituições que compõem o 

elenco do referido dispositivo  é ir de encontro à própria pretensão  fundamental da 

Lei: a apuração do cometimento de práticas ilícitas.  

Diante do enorme potencial lesivo dos criptoativos, decorrente de sua 

intrínseca  preservação do anonimato, mostra-se injustificável o entendimento pela 

inaplicabilidade da Lei  Complementar 105/01. Condutas delitivas, afinal, somente 

serão desestimuladas por meio do  aumento dos riscos de sua realização  e não o 

contrário.  

Nessa senda, destaque-se ainda que a prestação de informações pelas 

instituições  financeiras à Receita Federal do Brasil sequer configura quebra de sigilo, 

uma vez que se trata  de mera transmissão de informações privadas entre duas 

partes obrigadas à confidencialidade,  nos termos dos arts. 1º e 5º, §5º da Lei 

                                                     
16  Dispõe o art. 5º da Instrução —ormativa 1888/2019: Para fins do disposto nesta Instrução 
Normativa, considera se: [...] II  exchange de criptoativo: a pessoa jurídica, ainda que não financeira, 
que oferece serviços referentes a  operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, 
negociação ou custódia, e que pode aceitar quiser  meios de pagamento, inclusive outros 
criptoativos . 
17 A hipótese que autoriza a quebra de sigilo se encontra no art. 1º da Lei Complementar 105/01, que 
possui a  seguinte redação: As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas 
e passivas e serviços  prestados. [...] §4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária 
para apuração de ocorrência de  qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, 
e especialmente nos seguintes crimes: [...] .   
18 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit., p. 127. 
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Complementar n.º 105/01. Não há qualquer exposição  do contribuinte que incorra 

em dano ao seu direito à privacidade ou justifique impedimento à  obtenção das 

informações pela autoridade tributária.19 

Os argumentos expostos, tanto no que dizem respeito à irretroatividade da lei  

tributária quanto ao sigilo bancário, confirmam-se em julgado desta Corte, que se 

posicionou  da seguinte maneira:  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO  TRIBUTÁRIO. DIREITO AO 

SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR  IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA 

RECEITA FEDERAL ÀS  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 

105/01.  MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS  A 

TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE  DA NORMA 

TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.  

1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo 

bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de  caráter 

constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade  precípua da 

tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a  autonomia individual e 

o autogoverno coletivo.  

2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões  do 

direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações  bancárias 

livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais,  de quem quer 

que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.  

3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio  do 

pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por  sua 

vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das  necessidades 

coletivas de seu Povo.  

4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,  ao 

exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em  que 

estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela  Administração 

Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos  dados a respeito 

das transações financeiras do contribuinte, observando-se um  translado do dever de 

sigilo da esfera bancária para a fiscal.  

5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do 

princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra  na 

                                                     
19 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2859. Relator: Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Julgado 
em  24 de fev. de 2016. 
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atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que  

evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o  artigo 144, 

§1º, do Código Tributário Nacional.  

(RERG 601.314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.9.2016) [grifei]  

 

De todo modo, voltando-se à especificidade do caso em análise, cumpre 

lembrar  que, para além de a prestação das informações ter se dado 

espontaneamente, a partir de  liberalidade de exchange, a Receita já possuía todos 

os dados da transação, visto que o próprio  Recorrente declarou tanto o criptoativo 

como, posteriormente, o veículo em suas apurações de  ajuste anual. É dizer, o 

acréscimo patrimonial estava evidente em suas próprias declarações.  

Ante o exposto, constata-se que todos os atos praticados pela autoridade 

pública  se deram dentro dos rígidos moldes da lei, desde o exercício de sua 

competência para definir  por Instrução Normativa a natureza dos criptoativos, até a 

obtenção de informações idôneas  para a devida lavratura do Auto de Infração.  

 

II.3. DA NATUREZA JURÍDICA DOS CRIPTOATIVOS  

 

De início, não se pode prescindir de apresentar de maneira genérica algumas  

considerações sobre os criptoativos, a pretexto de conduzir àquela que se entende 

ser a melhor  maneira de apreendê-los juridicamente.  

Tais comentários se revestem de especial importância neste caso em 

específico  por (i) serem os criptoativos um tema relativamente novo, que ainda está 

à míngua de legislação  específica; e, em especial, (ii) por se tratar de uma inovação 

disruptiva  isto é, potencialmente  capaz de romper com o paradigma atualmente 

vigente nas transações financeiras.  

De um lado, sobre o primeiro aspecto, salienta-se que os criptoativos entraram  

nas manchetes tão somente em meados de 2016  justamente o período em que o 

Recorrente  realizou a aquisição e, posteriormente, as operações de permuta , 

quando experimentaram  extraordinária valorização. Consolidaram-se nos anos 

subsequentes, atraindo um número cada  vez mais expressivo de compradores que, 

embora espantados com a volatilidade, confiavam no  aumento de valor dos 

criptoativos em longo prazo.   
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De outro lado, sobre o segundo aspecto, ressalta-se que os criptoativos  

despontam como resposta à crise financeira de 2008, contrapondo-se ao modo 

como são hoje  realizadas as transações financeiras, dependendo da figura de 

intermediários para serem  concretizadas  como os bancos, por exemplo. Seu 

potencial disruptivo reside, pois,  precisamente em se afastar deste modelo 

estabelecido, prescindindo da figura dos  intermediários nas transações.20  

Não bastasse a dispensa dos intermediários devido ao uso da tecnologia de  

blockchain, que resguarda a lisura das operações independentemente da presença 

de terceiro,  os criptoativos dispensam igualmente os emissores  isto é, os Estados 

, na medida em que  sua emissão  se dá através da mineração. Daí que, em síntese, 

o que se vê é que os criptoativos  em muito se distanciam do que se considera usual 

nas transações financeiras.  

Em meio a este debate recente e inédito , por enquanto não se vê consenso  

relativamente à natureza jurídica dos criptoativos, seja entre nós ou no resto do 

mundo. Discute se, afinal, se os criptoativos são (i) moeda, (ii) moeda estrangeira, (iii) 

dinheiro, (iv) e-money,  (v) produto financeiro, (vi) mercadoria, (vii) valor mobiliário, 

(viii) bem, (ix) ativo, (x) produto,  entre outros.21 

Estreitando o leque de possibilidades, da doutrina nacional e estrangeira se  

arrebata o entendimento de que, genericamente, os criptoativos poderiam ser 

compreendidos  como (i) ativos sujeitos à tributação por ganho de capital; como (ii) 

moeda estrangeira,  igualmente sujeita ao ganho de capital; e, enfim, como (iii) meio 

de compra ou forma de  pagamentos, eventualmente sujeita à tributação sobre 

consumo.22  

Confrontando-se com a teoria da moeda, porém, não nos aparenta acertado  

enquadrar os criptoativos como moeda . Esta, em abstrato, deve conseguir 

desempenhar  funções as quais, de pronto, se constata que não são os criptoativos 

capazes de realizar  inobstante o fato de que, por óbvio, haja algumas similaridades 

entre eles. Entre as funções da moeda que não são cumpridas pelos criptoativos,  

                                                     
20  FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e competência tributária. In: Revista Brasileira de 
Políticas  Públicas. ISSN 223-1677, vol. 7, n.º3, 2017, p. 84.  
21 NEVES, Bárbara das. CÍCERI, Pedro Vítor Bodan. A tributação dos criptoativos no Brasil. Revista 
Jurídica  da Escola Superior da Advocacia da OAB-PR Ano 3  Número 3  Dezembro de 2018, p. 5.   
22 Ibidem, p. 8. 
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especialmente em razão de sua alta volatilidade, destaca-se a possibilidade de servir 

(i) como  medida de valor, isto é, como base para que se atribua um valor a 

determinado bem; (ii) como  reserva de valor, garantindo-se que não será depreciada 

com o transcorrer do tempo; e (iii) como  padrão para pagamentos diferidos, 

facilitando transações de médio e longo prazo.23 Em complemento, reitera-se o fato 

de não serem os criptoativos emitidos por  Estados  e, por consequência, estarem 

despidos de curso legal , bem como de carecerem de  aceitação pelo Estado e pela 

sociedade como um todo.24 Daí que, em regra, é a este  entendimento, de rejeitar o 

enquadramento jurídico dos criptoativos como moeda, que se  perfilha 

majoritariamente o direito alienígena25 , acompanhado pelo ordenamento jurídico  

brasileiro.   

Afastada a concepção de criptoativos como moeda, há de se determinar sua  

natureza jurídica  se ativos ou se meio de pagamento  a depender do caso 

concreto. Em última  análise, então, verifica-se que os criptoativos manifestam 

natureza camaleônica ,26 a ser  aferida circunstancialmente. Impende demonstrar, 

neste contexto, que a mais precisa forma de  conceber os criptoativos adquiridos 

pelo Recorrente é enquadrá-los como ativos  isto é, como  forma de investimento 

, suscetibilizando-os à incidência de tributação por ganho de capital.  

Apesar de mais recorrente a cada dia, a utilização de criptoativos como meio 

de  pagamento é ainda bastante restrita  estando em muitas vezes associada, 

inclusive, a práticas  criminosas. De maneira cotidiana, considerando-se pessoas 

físicas e jurídicas, infere-se que  poucas são aquelas que detêm criptoativos sob sua 

posse, e menos ainda são aquelas que estão  abertas a aceitá-los como forma de 

pagamento.   

Em outras palavras, é dizer que, dentro do todo das operações realizadas com 

os  criptoativos, aquelas em que eles efetivamente poderiam se valer da categoria de 

forma de  pagamento representam um percentual ínfimo  que, à época em que 

                                                     
23 RIBEIRO, Leonardo de Oliveira. Estudo do bitcoin enquanto moeda e investimento. Monografia  
Faculdade  de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2017, p. 29-31 
24 Ibidem, p. 31.   
25 FOLLADOR, Guilherme Broto. Op. cit., p. 87. 
26  CUNHA FILHO, Marcelo de Castro. VAINZOF, Rony. A natureza camaleão  das criptomoedas. 
Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/direito-digital/a-natureza-
juridica-camaleao das-criptomoedas-21092017>. Acesso em: 23/07/2019. 
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foram realizadas as  transações pelo Recorrente, era ainda menos significativo. A 

própria estrutura dos criptoativos,  destacadamente o Bitcoin, atualmente não 

permite seu uso rotineiro, uma vez que impõe custos  excessivamente altos a cada 

transação.  

Daí que, considerando as circunstâncias, a conclusão é que não se pode 

atribuir  outro intuito à aquisição do Bitcoin ou Litcoin pelo Recorrente que não o de 

meramente obter  lucro mediante a valorização do ativo. Afinal, destaque-se, naquele 

período os criptoativos  estavam em evidência justamente pelo potencial disruptivo, 

cujo atrativo  aos adquirentes era  um eventual aumento extraordinário de valor  o 

que corrobora com a ideia de que, quando  estava ... interessado em conhecer novas 

tecnologias , o Recorrente almejava a valorização.   

Subsequentemente, satisfeito após conseguir a pretendida valorização do 

ativo  adquirido, o Recorrente deu continuidade aos investimentos quando realizou a 

troca desta  unidade adquirida por cento e cinquenta Litcoins. Sobre a troca, observe-

se: se os Bitcoins  o  mais popular entre os criptoativos  são pouco utilizados nas 

transações como meio de  pagamento, menos ainda são os Litcoins! Ao ... buscar 

conhecer novas espécies de criptoativos , portanto, pretendia-se nitidamente repetir 

a valorização que havia sido alcançada inicialmente.  

Em conclusão, consideradas as circunstâncias em que foram realizadas as 

aquisições pelo recorrente  repise-se: com vistas à valorização , a natureza 

jurídica do Bitcoin e dos Litcoins adquiridos é de ativo financeiro. A referida 

interpretação não apenas é a mais coerente para o caso concreto, conforme 

amplamente demonstrado, como também é o que pode ser extraído de publicação 

recente do Banco Central do Brasil em seu sítio eletrônico:  

 

O Comitê de Estatísticas de Balanço de Pagamentos, órgão consultivo sobre metodologia das 

estatísticas do setor externo ao Departamento de Estatísticas do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), recomendou classificar a compra e venda de criptoativos 

(especificamente aqueles para os quais não há emissor) como ativos não financeiros 

produzidos, o que implica sua compilação na conta de bens do balanço  

de pagamentos.27 [grifei]  

 

                                                     
27 Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno>. 
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Frise-se, enfim e apenas a efeito de registro, ser este o entendimento que 

prepondera mundo afora  inclusive recomendado, como visto, por órgão associado 

ao Fundo Monetário Internacional. Não se pode dizer, então, que o enquadramento 

jurídico proposto carece de demonstração prática quanto à sua eficiência; pelo 

contrário, está sendo utilizado, de maneira exitosa, por países como a Austrália e os 

Estados Unidos28, entre outros29.  

   

II.4. DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA COMO ACRÉSCIMO  PATRIMONIAL  

 

Inobstante o fato de ter-se a busca por um conceito de renda se revelado um 

...  tema dos mais tormentosos e fascinantes ,30 sobretudo em razão da vastidão 

que envolve e das  plúrimas correntes a que dá ensejo, findou por prevalecer o 

entendimento de que  de maneira  implícita  estabelece o texto constitucional que 

por renda se deve entender acréscimo  patrimonial .  

A teoria da renda-acréscimo patrimonial, propugnada entre nós por eminentes  

doutrinadores como Paulo de Barros Carvalho, Roque Antônio Carrazza, Roberto 

Quiroga  Mosquera e outros, alberga a incidência do imposto de renda sobre a dita 

riqueza nova ,  remetendo ao incremento de elementos ao conjunto de direitos reais 

e pessoais já pertencentes  a determinados indivíduos .31  

Quando preceitua a Constituição Federal, em seu art. 153, inciso III, que à 

União  compete instituir imposto sobre a renda, pois, está-se a dizer que o referido 

tributo incide  justamente sobre o acréscimo, o incremento, o aumento de patrimônio. 

Ora, sequer se admite  contestação ao fato que, do desencadeamento das operações 

realizadas pelo Recorrente,  resultou notório acréscimo patrimonial.   

Sabe-se, porém, que o acréscimo patrimonial, isoladamente, não basta para 

fazer  incidir o imposto sobre a renda. Conforme dispõe a Lei nº 7.713/88, em seu art. 

                                                     
28 NEVES, Bárbara das. CÍCERI, Pedro Vítor Bodan. Op. cit., p. 8. 
29 FONSECA, Guilherme Gatto. Controvérsias Tributárias nas Operações em Moedas Virtuais no Brasil 
e  no Mundo. Monografia  Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2018, p. 14  19. 
30 VIEIRA, José Roberto. Pelos velhos caminhos do IRPJ do conceito de renda e da compensação de 
prejuízos,  sob novas luzes: uma epopeia tributária!. In: O direito tributário entre a forma e o conteúdo, 
p. 602. Apud:  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e proventos de qualquer natureza: o imposto e o 
conceito constitucional.  São Paulo: Dialética, 1996, p.14. 
31 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e proventos de qualquer natureza: o imposto e o conceito  
constitucional. São Paulo: Dialética, 1996, p. 103. 
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2º, o imposto  de renda tão somente será devido no momento em que o rendimento 

e o ganho de capital forem  efetivamente percebidos. Daí que, para que seja devido o 

referido tributo, impõe-se que, mais  do que meramente aumentar seu patrimônio, 

detenha o contribuinte disponibilidade jurídica ou  econômica sobre tais valores.   

Em consequência, não se pode prescindir de demonstrar que, quando da troca 

do  Bitcoin pelos Litcoins e, especialmente, quando da troca dos Litcoins pelo veículo, 

o Recorrente  realizou, de fato, acréscimo patrimonial, sujeitando-se à incidência do 

imposto de renda nos  moldes previstos pelo art. 2º da Lei nº 7.713/88.  

Conforme afirmado alhures, os criptoativos adquiridos pelo contribuinte 

detêm  natureza jurídica de ativos   traduzindo-se, na prática, como uma forma de 

investimento. Isto  posto, em última análise, as operações realizadas pelo 

contribuinte em muito se assemelham às  permutas sem torna envolvendo ações. 

Instado a solucionar caso análogo, posicionou-se o  Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais no seguinte sentido, prolatando o Acórdão de nº  2201-03.203:  

 

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física  IRPF   

Exercício: 2012   

CISÃO. REGRA DA ESTRITA PROPORCIONALIDADE. CONTEÚDO. Pela  regra da estrita 

proporcionalidade, veiculada na redação original do § 5º do art. 229  da Lei nº 

6.404/1976, a parcela do patrimônio da companhia cindida era atribuída ao  respectivo 

acionista em bases proporcionais ao patrimônio líquido cindido. A Lei nº  9.457/1997 

viabilizou a quebra da estrita proporcionalidade das participações  acionárias resultantes 

da cisão. No entanto, manteve a regra caso a  desproporcionalidade não tenha a 

aprovação unânime dos titulares das participações  societárias. Hipótese em que a cisão 

foi aprovada por acionistas representando mais  da metade das ações com direito a voto, 

registrados os votos contrários e abstenções,  ou seja, a aprovação da cisão parcial não 

foi unânime.   

CISÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA PARCELA DO PATRIMÔNIO DA  COMPANHIA CINDIDA. 

O custo da parcela do patrimônio da companhia cindida,  nos casos de aprovação não 

unânime da cisão, deve ser atribuído ao respectivo  acionista, necessariamente, em 

bases proporcionais ao patrimônio líquido cindido.   

GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PERMUTA. O conceito de alienação de que  trata o § 

3º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988 engloba toda e qualquer operação que  importe em 

transmissão de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de  direitos, sendo a 

permuta uma das espécies previstas no texto legal ao lado da  compra e venda e de 
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outras operações. Toda e qualquer operação de que se possa  extrair uma alienação, ou 

os efeitos de uma alienação, também está sujeita à apuração  do ganho de capital. A 

acepção utilizada pelo legislador foi a mais ampla possível.   

GANHO DE CAPITAL. EVIDENCIAÇÃO. Demonstrada a diferença positiva  entre o valor de 

transmissão do bem ou direito e seu custo de aquisição, inclusive  em operações de 

alienação realizadas mediante permuta, evidencia-se o ganho  de capital a ser tributado 

pelo imposto de renda.32 [grifei]  

 

Em outras palavras, da utilização do conceito extensivo de alienação, definida 

no art. 3º da Lei nº 7.713/88 como operação que importe em transmissão de bens 

ou direitos  ou cessão ou promessa de cessão de direitos , decorre a incidência de 

imposto de renda  justamente sobre o ganho de capital proveniente da valorização 

dos ativos. Transladando este  entendimento às operações realizadas pelo 

recorrente, a conclusão é a de que a valorização dos  criptoativos dá ensejo à 

incidência tributária em ambas as operações, pelo que a irresignação é  

insubsistente. Veja-se, neste sentido, que:  

 

 [...] as transações em que se adquire um bem mediante criptoativo tendem a ser vistas   

como permutas, e não como atos de compra e venda. Não obstante, as permutas são, 

regra geral, consideradas atos capazes, em tese, de suscitar a incidência da  tributação 

sobre o consumo e de gerar, para o alienante, renda tributável.  Também se entende que 

o pagamento de um serviço em Bitcoins não muda sua  natureza, de modo que 

igualmente não tem relevância para a incidência, nessas  operações dos tributos sobre o 

consumo e a renda.33 [grifei]  

 

Rejeitar o acréscimo patrimonial, ademais, implicaria efeitos jurídicos  

incongruentes para com o próprio conceito constitucional de renda. Se afastada a 

incidência de  imposto de renda neste caso, reduzindo a situação ao absurdo, estaria 

igualmente livre do tributo  a alienação de ações, moedas estrangeiras, veículos, por 

exemplo, sob o argumento de não ter  sido realizado o acréscimo patrimonial. Não 

se consideraria realizado o acréscimo de um bem que poderia permanecer sob 

                                                     
32 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. RV 15504.000485/2007-12. Relator: Carlos 
Henrique  de Oliveira. Editado em 23 de fev. de 2018. 
33 FOLLADOR, Guilherme Broto. Op. cit., p. 88. 
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propriedade do contribuinte ou herdeiros por décadas e,  eventualmente, nunca vir a 

ser convertido  em dinheiro físico!   

Deve-se sublinhar, em complemento, que eventual apuração do ganho de 

capital  apenas no momento em que o veículo adquirido viesse a ser por vendido 

resultaria nitidamente  distorcida, isto é, não refletiria o efetivo acréscimo patrimonial 

de que gozou o contribuinte.  Isso, porque, ao fim, o patrimônio do Recorrente saltou 

de R$3.500,00 (três mil e quinhentos  reais) para R$120.000,00 (cento e vinte mil 

reais)  que é o valor do veículo no momento da  aquisição , e não para o valor 

depreciado que terá o carro daqui a alguns anos, quando for  vendido.   

De todo o exposto, arrebata-se a conclusão de que, distintamente do que 

poderia  aduzir o Recorrente, o imposto de renda é devido na medida em que o 

acréscimo patrimonial,  em verdade, foi realizado quando da alienação do Bitcoin 

pelos Litcoin e dos Litcoins pelo  veículo. Nas duas situações, afinal, após os 

subsequentes inusuais ganhos de capital, o  contribuinte teve os valores à 

disposição para decidir quais seriam seus próximos passos   optando, no primeiro 

momento, por adquirir um novo ativo; e, no segundo, por um bem de  consumo 

durável.  

  

II.5. DO GANHO DE CAPITAL NAS OPERAÇÕES DE PERMUTA 

 

 Permuta é o contrato pelo qual as partes se obrigam a dar coisa por outra, 

desde  que não seja dinheiro ou prestação de serviço. Para sua configuração, não é 

necessário que os  bens sejam da mesma espécie ou que tenham valores idênticos.34  

Note-se que resguarda tamanha similitude para com o contrato de compra e  

venda  visto que, em realidade, operam-se, ao mesmo tempo, duas vendas, 

servindo as coisas  trocadas para uma compensação recíproca 35  que o legislador 

equiparou os efeitos de ambos  os institutos, ao preceituar, no art. 533 do Código 

                                                     
34 HADDAD, Gustavo Lian; LIU, Joana Chia Yin. O Imposto de Renda nas Operações de Permuta. In:  
PEIXOTO, Marcelo Magalhães; ANAN JUNIOR, Pedro (coord.) Imposto de Renda Pessoa Física - À luz 
da  jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. São Paulo: MP Editora, 2010, p. 
122 
35 TARTUCE, Flavio. Direito Civil, v. 3: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. São Paulo: 
Método, 2010, p. 309. 
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Civil:  

Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as  

seguintes modificações:  

I  salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as   

despesas com o instrumento da troca;  

II  é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem   

consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante.  

 

Rapidamente se percebe estar a permuta  mera troca de coisa entre seus  

respectivos donos36  compreendida pelo conceito de alienação, uma vez que se 

define esta  como toda transferência para outrem do domínio de um bem ou direito37.  

A constatação é cabalmente corroborada pela redação do art. 3º, §3º da Lei 

n.º  7.713/8838 e pelo anteriormente já mencionado Acórdão 2201-003.203 prolatado 

pelo Conselho  Administrativo de Recursos Fiscais, dos quais se depreende que, no 

âmbito do Direito  Tributário, deverá a alienação ser entendida em sua acepção 

ampla, o que indubitavelmente  sujeita a permuta, uma de suas espécies, à apuração 

de ganho de capital.  

Destarte, como restou claro das ponderações a respeito do conceito  

constitucional de renda como acréscimo patrimonial, existindo diferença positiva 

entre os  valores de transmissão e aquisição do bem 39 , há ganho de capital 

imediatamente tributável por  imposto de renda, mesmo que esteja ausente torna.  

Assim, evidentemente deveria ter o Recorrente feito o recolhimento do 

imposto  de renda pelo ganho de capital obtido nos meses subsequentes ao da 

realização das operações  de alienação, no conceito abrangente, ou mesmo troca, 

em sua concepção de espécie. Senão,  vejamos.  

Ao trocar o Bitcoin, cujo custo de aquisição foi de R$3.500,00 (três mil e  

quinhentos reais), por cento e cinquenta Litcoins com valor de mercado a 

                                                     
36 HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2007, 
p.  2193. 
37 Ibidem, p. 157. 
38 Confira-se a redação do dispositivo: —a apuração do ganho de capital serão consideradas as 
operações que  importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de 
cessão de direitos à sua  aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, 
adjudicação, desapropriação, dação em  pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa 
de compra e venda, cessão de direitos ou promessa  de cessão de direitos e contratos afins.  
39 NEVES, Bárbara das; CÍCERI, Pedro Vitor Botan. Op. cit., p. 10. 
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R$66.000,00 (sessenta  e seis mil reais), sobrou ao Recorrente a diferença positiva 

de R$62.500,00 (sessenta e dois mil  e quinhentos reais). Sucessivamente, ao 

permutar os cento e cinquenta Litcoins pelo carro  avaliado em R$120.000,00 (cento 

e vinte mil reais), viu-se novamente com saldo positivo de  R$54.000,00 (cinquenta e 

quatro mil reais).  

Portanto, caso pretendesse o Recorrente se eximir do pagamento do tributo e  

asseverar que ocorreu simples troca de bens, o valor destes deveria ter sido 

escriturado de  maneira equivalente em sua declaração do imposto de renda. 

Contudo, na medida em que se  deu expressivo acréscimo patrimonial a partir das 

alienações realizadas  depreendido da  diferença entre o valor do Bitcoin e o valor 

superior do veículo registrados nas declarações de  bens e direitos , há inegável 

incidência do imposto sobre o rendimento auferido.40  

A necessidade, para que se possa falar em ausência de ganho de capital, de  

correspondência de valor entre bens permutados é confirmada por entendimento do 

TRF4,  quando bem se apoiou a d. Juíza Federal Carla Hendges, ao proferir seu voto 

em sede de  julgamento de apelação/reexame necessário, em Ricardo Mariz de 

Oliveira, nos seguintes  termos:  

 

Ora, nas permutas sem torna não há aumento patrimonial tributável, devendo-se tribuir 

ao bem recebido em permuta o mesmo valor que, no balanço  patrimonial da pessoa 

jurídica, ou na declaração de bens da pessoa física, tinha o bem dado em permuta , 

porque, para ter o novo bem, o permutante não incorre em  qualquer outro custo além 

daquele que teve para adquirir o bem dado em permuta, ou  seja, o custo para ter o bem 

recebido em permuta é o custo do bem que foi dado  em troca. E se o custo permanece o 

mesmo, não há aumento patrimonial.41 [grifei]  

   

A hipótese de isenção prevista às operações de permuta encontra-se na 

Instrução  Normativa n.º 107/88, e estabelece que não haverá resultado a ser 

                                                     
40 Prevê, neste sentido, o §2º do art. 3º da Lei 7713/88: Integrará o rendimento bruto, como ganho de 
capital, o  resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou 
direitos de qualquer natureza,  considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de 
transmissão do bem ou direito e o respectivo  custo de aquisição corrigido monetariamente, 
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.  
41 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Incorporação de ações no direito tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2014.  Apud: BRASIL. Tribunal Regional Federal (4ª Região). APELREEX 5052793-42.2011.4.04.7000. 
Relator:  Otávio Roberto Pamplona, Segunda Turma. Julgado em 12 de outubro de 2015. 
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apurado exclusivamente no  caso de permuta entre unidades imobiliárias sem 

pagamento de torna. 42  O comentário faz-se  necessário para afastar eventual 

intenção de estender a isenção à situação em comento, haja  vista a exação de 

recente entendimento do STJ:  

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE  EQUIPARAÇÃO COM A 

COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA.  EXEGESE CORRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

FALTA PARCIAL DE  PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO 

CPC.  

1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022, II, do CPC foi violado, mas deixa de  

apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim,  é 

inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula  

284/STF.   

2. A indicada afronta ao art. 521 do CCom; aos arts. 2º e 3º da Lei 9.718/1998; aos  arts. 

224, 518 e 519 do Decreto 3.000/1999 não pode ser analisada, pois o Tribunal de  origem 

não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal  de Justiça 

entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos  tidos por 

violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição  de Embargos 

de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento.  Incide, na 

espécie, a Súmula 211/STJ.  

3. A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o contrato de troca 

ou permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato de  compra e 

venda, pois não haverá, na maioria das vezes, auferimento de receita,  faturamento ou 

lucro na troca. Nesse sentido a lição do professor Roque Antônio  Carrazza, em seu livro 

Imposto sobre a Renda, ed. Malheiros, 2ª edição, pag.45, para  quem "renda e proventos 

de qualquer natureza são os acréscimos patrimoniais  líquidos ocorridos entre duas 

datas legalmente predeterminadas."  

4. O dispositivo em comento apenas salienta que as disposições legais referentes à  

compra e venda se aplicam no que forem compatíveis com a troca no âmbito civil,  

definindo suas regras gerais.  

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido.  

(REsp 1733.560/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.11.2018)  [grifei]  

 

                                                     
42 Assim estabelece o dispositivo 2.1.1 da Instrução —ormativa 107/88: —o caso de permuta sem 
pagamento de  torna, as permutantes não terão resultado a apurar, uma vez que cada pessoa jurídica 
atribuirá ao bem que receber  o mesmo valor contábil do bem baixado em sua escrituração . 
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Como bem lembra Guilherme Follador, o uso, no âmbito do Direito Tributário  

pátrio, de métodos de integração de lacunas normativas, tal como a analogia, é 

bastante restrito,  principalmente por tratar-se de um sistema constitucionalmente 

rígido.43  

Ademais, por força do princípio da estrita legalidade, jamais se poderia 

equiparar  permuta de unidades imóveis com qualquer outro tipo de permuta. Afinal, 

fosse da vontade do  legislador  aqui, em sentido amplo  isentar outras 

modalidades de troca, não teria ele se  restringido a disciplinar especificamente a 

isenção relativa à permuta de imóveis. E não se  esqueça que até mesmo para a 

concessão desta há previsão de condições a serem satisfeitas.  É exatamente à 

conclusão que chega o Parecer PGNF/CAT 1722/2013, que se  transcreve:  

 

39.1.1 é possível tributar pelo imposto sobre a renda a diferença positiva, via ganho  de 

capital, existente entre o custo de aquisição e o valor dos bens mobiliários  permutados 

no momento em que é feita tal operação, independentemente da  existência de torna;  

39.1.2. é correto o entendimento de que a permuta, por encontrar-se no conceito de  

alienação, previsto no art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, via de regra é tributada, não  tendo 

as desonerações previstas na legislação, como a tratada no art. 121, II do  RIR/99 

(permuta de imóveis), o condão de serem aplicadas para situações  diversas daquelas 

especificamente ali disciplinadas;  

39.1.3 a determinação de que a apuração do ganho de capital recairá apenas sobre a  

torna, nos termos do § 2º do art. 121, do § 3º do art. 123 e do inciso III do parágrafo  único 

do art. 138, todos os RIR/99, aplica-se exclusivamente às permutas de ativos  

imobiliários.44 [grifei]   

 

Isto posto, difícil pretender que dependeria de torna a tributação por ganho de  

capital no presente caso, no que se agarraria no delírio de que o acréscimo 

patrimonial estaria  latente. As consequências dessa interpretação, repise-se, estão 

axiológica e teleologicamente  em descompasso com o conceito constitucional de 

renda.  

                                                     
43 FOLLADOR, Guilherme Broto. Op. cit., p. 9. 
44 BRASIL. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parecer PGNF/CAT 1722/2013. Disponível em:  
<http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-
aprovados-pelo ministro-da-fazenda/2013/Parecer%20PGFN-CAT%201722-2013.pdf/view>. Acesso 
em: 02/09/2019. 
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II.6. DA APLICABILIDADE DE MULTA  

 

Ao final, apenas por cautela, reserva-se singelo tópico para dar ênfase à justa 

imposição da multa aplicada pela Receita Federal ao caso em questão, respaldando-

se no art. 44, I, da Lei n.º 9.430/96, conforme o qual, nos casos de lançamento de 

ofício, serão aplicadas  multas ... de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a 

totalidade ou diferença de imposto ou  diferença de imposto ou contribuição nos 

casos de falta de pagamento ou recolhimento, de  falta de declaração e nos de 

declaração inexata .   

Demonstrada a subsistência da cobrança do crédito tributário, por ter sido  

efetivamente realizado o ganho de capital, não há dúvida que deveria o contribuinte 

haver  declarado as diferenças positivas obtidas nas operações realizadas  de 

R$62.500,00 (sessenta  e dois mil e quinhentos reais) e de R$54.000,00 (cinquenta e 

quatro mil reais) , nos moldes  previstos pelo art. 21, I, da Lei nº 8.981/95.    

Em outras palavras, distintamente do que se poderia afirmar, não basta a mera  

declaração do Bitcoin e do veículo nas declarações de ajuste anual (de 2017 e 2018,  

respectivamente). Afinal, em consequência do ganho de capital, impõe-se 

paralelamente a  imprescindibilidade de serem os itens declarados no mês 

subsequente ao de sua aquisição em  programa específico de ganho de capital. Na 

falta de declaração pelo contribuinte  como é o  caso , é devida a multa.   

 

III. DOS PEDIDOS  

 

Pelo exposto e pelo mais que será suprido por Vossas Excelências, a Recorrida 

reitera o pedido formulado em suas contrarrazões, para que seja negado provimento 

ao Recurso  Extraordinário interposto pelo Recorrente, mantendo-se a decisão 

proferida em segundo grau  por seus próprios fundamentos.  

Subsidiariamente, na remota hipótese de ser julgada procedente a 

irresignação  do contribuinte, requer-se sejam restringidos os efeitos da respectiva 

decisão  ou, ao menos, que só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado, 

conforme dispõe o art. 27 da Lei  9868/99.  
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Nestes termos,  

Pede deferimento.  

Local, 5 de novembro de 2019.  

Procurador/OAB  
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Excelentíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

 

1. SÍNTESE FÁTICA  

 

1. Jorge Pereira, atento e interessado em conhecer novas tecnologias, 

adquiriu,  via exchange domiciliada no Brasil, 01 (um) Bitcoin em 2016, ao que pagou  

R$ 3.500,00.  

2. No ano de 2017 Jorge Pereira percebeu que a sua unidade de Bitcoin estava  

com preço de mercado de R$ 66.000,00 e, buscando conhecer uma nova  espécie de 

criptoativo, trocou, pela mesma exchange, 01 (um) Bitcoin por 150  (cento e 

cinquenta) Litcoins.  

3. Ainda em 2017, os 150 (cento e cinquenta) Litcoins de Jorge Pereira  

valorizaram sobremaneira, razão pela qual este optou por utilizá-los para a  compra 

de um carro que há longo tempo desejava. Após muito procurar, no  final do ano de 

2017, Jorge Pereira encontrou uma loja que aceitava Litcoin  como meio de 

pagamento e comprou um carro com a suas 150 (cento e  cinquenta) unidades de 

Litcoin, tendo o valor da operação sido fixado em R$  120.000,00.  

4. Em 2019, contudo, Jorge Pereira foi autuado pela Receita Federal do Brasil,  

em virtude de:  

a. ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho  de 

capital com relação à sua unidade de Bitcoin, haja vista a aquisição  de 01 (um) 

Bitcoin no ano de 2016 por R$ 3.500,00 e a utilização deste  para a aquisição de 150 

(cento cinquenta) Litcoins no ano de 2017,  em operação avaliada em R$ 66.000,00;  

b. ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho  de 

capital com relação aos 150 (cento e cinquenta) Litcoins que havia  adquirido em 

2017, eis que trocados pela sua unidade de Bitcoin em  operação avaliada em R$ 

66.000,00 e utilizados para a compra de um  carro também em 2017, em operação 

fixada no valor de R$  120.000,00; e  

c. ter deixado de declarar as operações realizadas em sua Declaração de  
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Ajuste Anual. 

5. A autuação foi embasada nas informações prestadas pela exchange que  

intermediou as transações, nos termos da Instrução Normativa RFB nº  1.888/2019.  

6. Irresignado, por entender ser indevida a autuação, Jorge Pereira ingressou  

com ação judicial impugnando a autuação acima.  

7. Julgados improcedentes os seus pedidos e esgotadas as instâncias  

ordinárias (sem a ocorrência de nulidades processuais), Jorge Pereira  interpôs 

Recurso Extraordinário, cuja repercussão geral restou reconhecida,  tendo sido 

pautado julgamento para os dias 05 e 06 de novembro de 2019,  com sustentação 

oral requerida pelo Recorrente e pela Recorrida.  

 

2. QUESTÃO CONSTITUCIONAL  

 

1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, 

III,  alínea a , da Constituição Federal, por Jorge Pereira, ora ’ecorrente, em  face da 

Fazenda Pública do Nacional, ora Recorrida, com o intuito de ver  declarada 

inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência tributária sobre as  operações 

realizadas pelo recorrente Jorge Pereira.  

2. No caso em apreço, o Recorrente adquiriu, via Exchange, domiciliada no  

Brasil, 01 (um) bitcoin em 2016, ao que pagou R$3.500,00. Com o passar dos  anos, 

o valor inicial acabou aumentando e o Recorrente usou para a compra  de um carro.  

3. Ocorre que em 2019 o Recorrente foi autuado pela Receita Federal do Brasil  

por supostamente ter deixado de pagar imposto de renda referente às  operações já 

descritas. Tudo isso, com base na Instrução Normativa RFB nº  1.888/2019.  

4. Sendo assim, o recorrente buscou esta Suprema Corte para vr declara a  

inconstitucionalidade da cobrança, não obstante, conforme será demonstrado  a 

seguir, a cobrança se deu de maneira regular, obedecendo os princípios  

constitucionais que regem as relações jurídico-tributárias.  

5. Nesse sentido, não deve ser conhecido e tão pouco provido o presente  

Recurso Extraordinário e que sejam aplicadas as regras vigentes à época, em  

respeito aos princípios constitucionais da anterioridade, capacidade  

contributiva e outros que serão demonstrados a seguir.  
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3. TESES  

 

a) Dever de contribuição com as despesas gerais do Estado  

 

1. O Direito Financeiro é um dos ramos complementares ao Direito Tributário, 

de  modo que, após a arrecadação dos tributos realizada pelas receitas federal,  

estadual e municipal, o Direito Financeiro se voltará ao estudo e à distribuição  da 

arrecadação Estatal, bem como com o custeio das despesas gerais do  Estado. 

Segundo Alberto Deodato1 "a Ciência das Finanças trata, portanto,  da vida do grupo 

público, da atividade do grupo público para prover às  necessidades coletivas, não 

providas pelo grupo privado".  

2. Um dos princípios que rege o Direito Financeiro é o de dever de contribuição  

com as despesas gerais do Estado, diretamente ligado à competência  tributária e ao 

caráter de compulsoriedade dos tributos, de forma que,  determinados patrimônios, 

bens e serviços serão necessariamente tributados,  em decorrência de expressa 

previsão constitucional, para garantir o pleno  funcionamento da máquina estatal. 

Assim afirma Kiyoshi Harada2:  

 

"O Estado, em virtude de seu poder de autoridade, pode retirar de seus súditos parcelas 

de suas riquezas para a consecução  de seus fins, visando ao bem-estar geral. É o jus 

imperii do  Estado que lhe faculta impor sobre as relações econômicas  praticadas pelos 

particulares, assim como sobre seus bens, o  tributo que, na atualidade, se constitui em 

principal fonte de  receita pública".  

  

3. Além disso, a própria constituição, em seus artigos referentes ao Título VI, 

Da  Tributação e do Orçamento, elenca dentre vários elementos, a competência  

tributária do Estado, que permite que este cobre tributos de seus cidadãos,  além de 

delimitar como será feita a repartição das receitas arrecadadas pelo  Poder Público.  

4. Tal previsão, de natureza constitucional, também integrante do topo da  

pirâmide de Kelsen, demonstra a necessidade que o Estado possui de tributar  as 

                                                     
1 DEODATO, Alberto. Manual de ciência das finanças. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 1971, p. 7.) 
2 HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 23 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 50 
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hipóteses de incidência ocorridas dentro de seu território.  

5. Baseada em mandamentos constitucionais, legais e também na 

necessidade  de custeio das despesas gerais do Estado, a Fazenda Pública, em todas 

as  suas esferas, está devidamente autorizada a cobrar daqueles que praticaram  

determinadas hipóteses de incidência tributária. Conforme pretende-se  demonstrar 

nos tópicos seguintes, estão presentes no caso em apreço, todas  as características 

que permitem a cobrança do Imposto de Renda sobre as  operações realizadas pelo 

Recorrente.  

 

b. Princípio da Legalidade  

 

1. O princípio da legalidade rege todo o sistema tributário nacional, com  

previsão na Constituição e no CTN, in verbis:  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao  contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito  Federal e aos Municípios:  

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;  

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e  aos Municípios:  

I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça,  ressalvado, quanto 

à majoração, o disposto nos artigos 21, 26  e 65;  

2. Tais disposições servem para proteger o contribuinte, mas também para  

assegurar a arrecadação por parte do Estado. No caso em apreço, o  

Recorrente afirma que inexiste cobrança em decorrência da ilegalidade e  

ausência de regulamentação tributária sobre criptomoedas.  

3. Não obstante, o princípio da legalidade também deve abranger as 

instruções  normativas da Receita Federal, órgão de arrecadação nacional. 4. Desse 

modo, não é valida ou ainda cabível a argumentação de que a  legalidade não teria 

sido respeitada, uma vez que existe um normativo, de  abrangência federal que 

impõe a declaração das movimentações com  criptomoedas no imposto de renda.  

 

c. Princípio da Capacidade Contributiva  

 

1. O princípio da Capacidade Contributiva, previsto na CF em seu art. 145, §1º,  
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tem como finalidade mensurar os signos presuntivos de riqueza,  demonstrando a 

importância da tributação de maneira proporcional, com  vistas a garantir a aplicação 

do princípio da igualdade.  

2. De certo modo, o princípio da capacidade contributiva está diretamente 

ligado  à capacidade econômica do contribuinte, com exceção dos casos de  

imunidade, elencados na constituição, para todos os fins, aquele que aufere  renda, 

ou que teve acréscimos patrimoniais deve ser diretamente tributado,  no caso em 

tela, o acréscimo patrimonial decorrente da movimentação das  criptomoedas do 

Recorrente deve ser tributado pelo Imposto de Renda,  previsto no Art. 153, III, da 

Constituição Federal.  

3. Para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a capacidade 

contributiva  deve ser observada em todos os casos, conforme pode ser visto a 

seguir: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO. LEI 

ESTADUAL: PROGRESSIVIDADE DE  ALÍQUOTA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 

CAUSA  MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS.  CONSTITUCIONALIDADE. ART. 

145, § 1º, DA  CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA  IGUALDADE MATERIAL 

TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DA  CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO  

EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

(...) todos os impostos podem e devem guardar relação  com a capacidade 

contributiva do sujeito passivo e não ser  impossível aferir-se a capacidade 

contributiva do sujeito  passivo do ITCD [Imposto sobre Transmissão Causa Mortis  

e Doação de Bens e Direitos]. Ao contrário, tratando-se de  imposto direto, a sua 

incidência poderá expressar, em diversas  circunstâncias, progressividade ou 

regressividade direta. Todos  os impostos, repito, estão sujeitos ao princípio da 

capacidade  contributiva, especialmente os diretos, independentemente de  sua 

classificação como de caráter real ou pessoal; isso é  completamente irrelevante. Daí 

por que dou provimento ao  recurso, para declarar constitucional o disposto no art. 

18 da  Lei 8.821/1989 do Estado do Rio Grande do Sul.  

RE 562.045, rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, voto do min. Eros  Grau, j. 6-2-

2013, P, DJE de 27-11-2013, Tema 21.  

4. A capacidade contributiva assegura que aqueles que de alguma maneira  
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constituíram patrimônio ao longo de determinado período vejam esses bens,  

serviços ou renda tributados.  

5. No caso em tela, nítida é a capacidade contributiva do Recorrente, uma vez  

que, a partir de um investimento em uma moeda digital, o mesmo chegou a  auferir 

renda, tendo os valores inicialmente investidos em criptomoedas se  multiplicado, 

modificando assim também a sua renda total.  

6. Desse modo, com vista ao atendimento correto do princípio da capacidade  

contributiva, o Recorrente deve ser tributado, devendo o Imposto de renda  incidente 

nas operações por ele realizadas ser cobrado, pois estão presentes  todos os fatores 

que permitem tal cobrança.  

 

c. Incidência de IR - Acréscimo Patrimonial  

 

1. O imposto de renda de pessoa física presente no art. 153, inciso III, da CF, e  

também regulado pelos arts. 43, 44 e 45, do CTN e pelas leis 7.713/88 e  9.250/95, 

tem como hipótese de incidência a disponibilidade econômica ou  jurídica de renda, 

ou seja, o produto do capital, do trabalho ou de ambos; podendo ser ainda decorrente 

de proventos de qualquer natureza, que  podem ser definidos como quaisquer 

acréscimos que não se enquadram no  conceito de renda.  

2. Insta salientar que o critério material do imposto de renda é auferir renda,  

sendo, portanto, qualquer riqueza nova que adentre no patrimônio do  contribuinte, 

podendo também ser definido como ganho de capital.  

3. No caso em apreço no presente recurso, o Recorrente, se valendo de  

moedas digitais, praticamente dobrou o patrimônio inicialmente investido na  

empresa de exchange.  

4. Assim, em decorrência desse acréscimo patrimonial, pode-se afirmar que o  

mesmo auferiu renda nos exercícios de 2016 e 2017, devendo, portanto, ser  cobrado 

o valor a título de imposto de renda, na forma em que se deu a  autuação da receita, 

uma vez que estão presentes os requisitos para a  incidência de tal tributo.  
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d. Dos critérios de generalidade e universalidade  

 

1. O art. 153,&2°, inciso I, da CF, ao tratar do imposto de renda, trouxe em seu  

 texti a previsão de que o referido imposto atenderia a três critérios, são eles,  

generalidade, universalidade e progressividade.  

2. Os dois primeiros critérios são de imensa importância para o caso aqui  

debatido. A generalidade deve ser entendida, quanto aos contribuintes, como  a 

necessidade de alcance de todos.  

3. Por sua vez, a universalidade, deve ser compreendida quanto à extensão 

da  base de cálculo, sendo necessário o alcance de todas as rendas.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

1. Ante todo o exposto, pugna-se pelo desprovimento do Recurso 

Extraordinário  e consequentemente a aplicação do princípio constitucional da 

capacidade  contributiva, bem como, seja respeitado o conceito constitucional de 

renda. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO  TRIBUNAL 

FEDERAL  

 

I. DOS FATOS  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Sr. Jorge Pereira 

( ’ecorrente ) em  face da “nião Federal no qual objetiva ver declarada a 

inconstitucionalidade da exigência do  Imposto de ’enda ( I’ ) sobre transações 

realizadas nos anos de 2016 e 2017 por meio de  criptomoedas.  

Em breve síntese, no ano de 2016, o Recorrente adquiriu, pelo valor de R$ 

3.500,00, um Bitcoin por intermédio de uma exchange domiciliada no Brasil.  

Em 2017, percebendo que a sua unidade de Bitcoin estava com preço de 

mercado  muito superior ao originalmente pago (R$ 66.000,00), o Contribuinte optou 

por adquirir 150  unidades de uma nova criptomoeda  Litcoins  utilizando como 

meio de pagamento o  Bitcoin adquirido no ano anterior. No mesmo ano, após 

valorização do valor de mercado de  suas Litcoins, o Recorrente optou por utilizá-los 

como meio de pagamento para a aquisição de  um carro em transação valorada em 

R$ 120.000,00.  

Com base nas informações prestadas pela exchange que intermediou as 

transações e  nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019, o Recorrente 

foi autuado, em 2019, pela ausência de recolhimento do IR sobre os ganhos de 

capital apurados nas transações que  fundamentaram o Auto de Infração ( AI ):   

(i) utilização, em 2017, do Bitcoin para aquisição dos 150 (cento e cinquenta) 

Litcoins no ano de 2017, em operação avaliada em ’$ 66.000,00 ( Operação 1 );  

 (ii) utilização, também em 2017, dos 150 Litcoins para aquisição do carro 

em operação  fixada no valor de ’$ 120.000,00 ( Operação 2 );   

(iii) ter deixado de declarar as operações realizadas em sua Declaração de 
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Ajuste  Anual ( DAA ) (em conjunto, Operações ).  

Irresignado por entender como indevida a autuação, o Recorrente ingressou 

com ação  judicial impugnando a autuação fazendária, sendo que, após julgamentos 

improcedentes dos  seus pedidos nas instâncias inferiores, o Recorrente interpôs o 

presente Recurso  Extraordinário sustentando a inconstitucionalidade da exigência 

em comento.   

 

II. DO DIREITO  

 

O Recorrente sustenta que as Operações não resultaram na ocorrência do fato 

gerador  do IR incidente sobre os ganhos de capital, razão pela qual o crédito 

tributário em discussão  seria indevido.  

No entanto, como será demonstrado, a exigência deve ser integralmente 

mantida,  especialmente em decorrência da utilização das criptomoedas como meio 

de pagamento para  aquisição dos ativos em questão, momento em que houve 

acréscimo patrimonial.   

Para demonstrar as razões pelas quais o Recurso Extraordinário deve ser 

julgado  improcedente por este Colendo STF, partiremos, inicialmente, dos contornos 

constitucionais  do Imposto de Renda para, em seguida, concluir que, no caso 

concreto, houve o fato gerador  deste Imposto.  

 

II.1. CONTORNOS JURÍDICOS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA   

 

Nos termos do art. 153, III, 1  a Constituição Federal atribuiu à União 

competência para  instituição de imposto incidente sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza . —ote que o  legislador constitucional optou por não incluir na 

atribuição de competência tributária a  definição do que viria a ser a renda ou os 

proventos de qualquer natureza, o que ficou a cargo  do legislador complementar, 

nos termos do artigo 146, III, a , da CF/88.2 

                                                     
1 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:(...)  
III - renda e proventos de qualquer natureza;  
2 Art. 146. Cabe à lei complementar:(...)  
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  Com a pretensão de orientar o legislador complementar, a CF/88 estabeleceu 

normas  jurídicas impositivas de otimização3  os princípios. Em matéria tributária, 

os princípios  constitucionais adquirem especial relevância na medida em que 

garantem e resguardam a  segurança jurídica e a igualdade no ordenamento 

jurídico.   

Nessa esteira, a instituição dos impostos deve observar os princípios  

constitucionalmente instituídos. De acordo com o princípio da capacidade 

contributiva4, os  impostos adequam-se à capacidade econômica do contribuinte, 

sendo necessário identificar, a  partir da fiscalização de seu patrimônio, a capacidade 

do indivíduo efetuar o pagamento de impostos. Na mesma linha, a CF/88 prevê que 

o IR obedecerá aos princípios da generalidade  e universalidade5, de modo que serão 

tributadas (i) todas as pessoas que se encontrem em  situação equivalente e (ii) todo 

acréscimo patrimonial sujeito à incidência do IR.  

Antes de seguirmos, note que, em matéria de competência, o legislador 

constitucional  optou por atribuí-las mediante a utilização de tipos, ao invés de 

conceitos, de modo que os  rendimentos e proventos de qualquer natureza devem 

ser entendidos não como elementos  estáticos, mas sim termos em constante 

evolução.  

É por essa razão que, seguindo lição de Klaus Vogel, Luís Eduardo Schoueri 

expõe a  coexistência de tipos e conceitos na CF/88. Schoueri esclarece que o 

legislador vale-se de  termos de menor ou maior grau de abstração tendo em vista a 

finalidade que se pretende  alcançar. Assim, Schoueri aponta que conceitos  são 

                                                     
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição 
de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta  
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
3 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 6º Ed. Lisboa: 
Almedina,  2002. 
4 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: (...) §  1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do  contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,  identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte.  
5 Art. 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; 
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descrições exatas delineadas por  contornos precisos, enquanto os tipos  somente 

reúnem os elementos necessários para sua  diferenciação, sem esgotar as 

possibilidades de sua definição.6 

Exatamente pela utilização de tipos se adequar de melhor forma à atribuição 

de  competências tributárias especialmente pela necessidade de evolução constante 

dos termos  utilizados pelo legislador constituinte, este Colendo STF manifestou 

recente entendimento nos  autos do Recurso Extraordinário n. 651.703/PR pelos 

tipos, e não conceitos:  

   

É que uníssona a doutrina no sentido de que a Constituição, ao dividir  competências 

tributárias, valeu-se eminentemente de tipos, e não de  conceitos, estes pressupostos 

por uma definição clara e a indicação  exaustiva de todas as notas que o compõem, 

permitem a aplicação do  método subsuntivo, ao passo que aqueles, não se definem, mas 

se  descrevem, e pela sua própria abertura, estão voltados à concretização de  valores.7 

 

Na mesma linha, o ex Sr. Ministro desta C. Corte Eros Grau aplicou a distinção 

entre  tipos e conceitos à definição de renda prevista na CF/88 afirmando que esta 

deve comportar  um grau relativo de indeterminação (o que o aproxima mais de um 

conceito jurídico  tipológico, isto é, uma espécie de tipo, ou uma noção) .8   

Com efeito, a CF/88 estabeleceu um conteúdo mínimo para o termo renda e  

proventos de qualquer natureza , que está sujeito a variações determinadas pelo 

legislador  complementar a fim de absorver as condições econômicas da sociedade 

em determinado  período histórico.  

Essa interpretação é coerente com os próprios dispositivos da CF/88. 

Ressalte-se que o  art. 146, III da CF/88 delegou à lei complementar a definição dos 

termos que o constituinte  optou por não conceituar. Tivesse a CF/88 conceituado 

os tributos e seus elementos  essenciais, não haveria necessidade de lei 

complementar para estabelecer normas gerais em  matéria tributária, especialmente 

sobre a definição dos tributos e dos respectivos fatos  geradores, bases de cálculo e 

                                                     
6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7º Ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2017, pg.278-282. 
7 SCHOUERI, op.cit (nota 6) p. 275.  
8 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros  Editores, 2005, p. 231-237. 
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contribuintes . De fato, fosse renda e proventos de qualquer  natureza  um conceito, 

a legislação infraconstitucional sequer seria competente para  modificar a lei 

superior.  

Não foi outro o posicionamento desta C. Corte no julgamento do já citado 

Recurso  Extraordinário n. 651.703/PR:  

(...) Transportando-se para o campo tributário esse entendimento, conclui-se  que 

os elencos dos artigos 153, 155 e 156 da Constituição consistem em  tipos, pois, do 

contrário, seria despiciendo o emprego de lei complementar  para dirimir conflitos de 

competência, consoante a previsão do art. 146, I,  CRFB/88. Os conflitos de 

competência surgem justamente da potencial  fluidez dos tipos, o que, conjugado 

com o art. 146, III, a, CRFB, pelo qual  foi conferido à lei complementar o papel de 

definir os fatos geradores, bases  de cálculo e contribuintes  demonstra que o 

constituinte tinha consciência  de que ele próprio não conceituara os elementos 

essenciais dos impostos  previstos. Mercê de a Constituição valer-se de linguagem 

tipológica e  potencialmente aberta, este posicionamento jurídico não conduz a que 

a lei  complementar possa dispor livremente sobre os impostos previstos na  

Constituição. É que o legislador fica vinculado aos sentidos mínimos que  são 

extraídos das locuções empregadas pelo Texto Constitucional na  definição da 

competência tributária.  

Assim, tendo em vista que o constituinte atribuiu competência à União para 

instituir o  imposto incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza , e não 

havendo qualquer  definição constitucional sobre tais termos  mas apenas limites 

e princípios mínimos  extraídos do próprio texto constitucional, como o princípio da 

realização da renda  coube ao  Código Tributário —acional ( CT— ) prever como fato 

gerador do IR, no artigo 43, a  aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da 

(i) renda, entendida como produto do  capital, trabalho ou combinação de ambos 

(renda-produto); ou (ii) proventos de qualquer  natureza, entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no conceito de renda  

produto  (renda-acréscimo).9 

                                                     
9 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 
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Registre-se ainda que o §1º do referido artigo torna explícita a constatação de 

que a  incidência do IR independe da denominação da renda, da localização, da 

condição jurídica, da  origem e da forma de percepção, o que, como será visto, é 

relevante para a definição do caso  em análise.  

Especificamente sobre o fato gerador previsto no caput do artigo 43 do CTN,  

destaque-se que qualquer acréscimo patrimonial é, nos termos da legislação, 

passível de  tributação pelo I’, na medida em que o termo proventos de qualquer 

natureza  abrangeu  todo e qualquer acréscimo patrimonial  inclusive os relativos 

ao inciso I do artigo 43.  

Tais disposições não emanam apenas do que prevê o CTN sobre o tema, até 

porque a  própria CF tem implícitos princípios relacionados ao referido imposto. 

Como deixa claro  Victor Polizelli, entende-se que uma acepção ampla de acréscimo 

aparenta ser adequada a  um conceito constitucional aberto, por ser vasta o 

suficiente para abrigar diversas das  formulações econômico-financeiras de renda 

(...). A leitura singela desta concepção de renda  indica, ademais, que não se afasta, 

de plano, um conceito que restringisse a materialidade do tributo à renda consumida 

ou a estendesse para atingir acréscimos patrimoniais decorrentes da  mera 

valorização de ativos ou benefícios derivados da utilização de bens próprios 10.  

Ao fazer uma análise dos princípios aplicáveis ao imposto de renda, Mariz de 

Oliveira  salienta a presença do chamado princípio ou regime de competência dos 

exercícios ou  períodos base, ponderando que a falta de sua explicitação no texto 

constitucional não deve  impedir seu reconhecimento como princípio 11 . 

Considerando-se o alerta feito por ele de que a  expressão regime de competência  

é ambígua, uma vez que não esclarece qual o critério  válido para atrelar receitas e 

despesas ao período competente, pode-se dizer que o princípio  por ele visualizado 

na Constituição é o mesmo que aqui se convencionou chamar de princípio  da 

                                                     
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. 
10 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda e sua aplicação no imposto de renda 
de  pessoas jurídicas. São Paulo: 2009, p. 80 
11 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 
238. 
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realização.  

Dizer que a renda deve estar disponível, realizada (conforme subtópico 

abaixo),  percebida para, só então, ser tributada não parece implicar a pressuposição 

de algum critério  particular para realização da renda e significa, tão somente, uma 

exigência de segurança na  apuração da renda tributável, ou melhor, que a tributação 

deve alcançar situações  concretizadas, concluídas e definitivas na órbita do Direito. 

À legislação cabe a tarefas de  escolher qual o ato mais adequado em vista das 

condições financeiras dos contribuintes, das  atividades econômicas enfocadas e, 

bem assim, em razão de elementos conjeturais do sistema  jurídico. Quanto às 

pessoas físicas, por exemplo, preferiu a legislação tornar mais imperativa  a 

aplicação do princípio da realização, elegendo como ato deflagrador da aquisição o  

recebimento de acréscimo disponível pelo contribuinte.  

Assim é que, considerando que as disposições mencionadas acima preveem 

que todo  acréscimo disponível é passível de tributação pelo IR, é possível afirmar 

que há um princípio  específico que guia o Imposto de Renda: o princípio da 

realização da renda.   

 

II.1.1 O PRINCÍPIO DA REALIZAÇÃO DA RENDA  

 

Até aqui, constatou-se que a CF/88 empregou definição tipológica do termo 

renda e  proventos de qualquer natureza , levando a concluir que o tipo em questão 

pode suportar  adequações em razão do momento histórico em que se insere.   

Não obstante, para a justa compreensão do presente caso, não basta a 

análise da  definição de renda  pelo legislador. Cabe verificar se houve efetiva 

disponibilidade  (econômica ou jurídica) da renda que justifique a tributação pelo IR, 

sendo relevante entender  (i) o que é o princípio da realização da renda e (ii) em que 

momentos a renda, no caso  concreto, reputou-se realizada.  

Para responder a tais questionamentos, Rubens Gomes de Sousa assegura 

que a ideia  de realização da renda está vinculada ao seu recebimento, que pode se 

externalizar a partir da  disponibilidade econômica (rendimento realizado) ou da 

disponibilidade jurídica (rendimento  adquirido), sendo que ambas hipóteses 

isoladas são suficientes para configurar o fato gerador  



 
 
 
 
296 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

do IR12.   

Perquirindo-se acerca dos elementos constitucionais do princípio da 

realização,  verifica-se que predomina, na doutrina brasileira, a opinião de que há um 

conteúdo mínimo  atribuível para a definição de renda no nível constitucional e, mais 

ainda, que a identificação  deste conteúdo faz-se indispensável, particularmente em 

razão do modelo adotado pela  Constituição Federal: o de distribuição rígida de 

competências tributárias.  

Sendo assim, Victor Borges Polizelli ensina13:  

O conceito ou, mais propriamente, a noção constitucional de renda   

deve prezar pela divisão de competências tributárias engendrada pela  CF 1988. 

Assim é que, visando superar a ambiguidade ou imprecisão  do termo renda , muitos 

comentadores lançam mão da técnica de   

conceituação por exclusão, cotejam-se todos os demais termos  empregados pela 

CF 1988 na atribuição de competências tributárias  para (...) evitar que o conteúdo 

atribuído à renda conflite com outras  noções constitucionais.  

Para atribuir maior detalhamento ao termo renda e proventos de qualquer 

natureza ,  predomina na doutrina brasileira a ideia de que o intérprete deve ir além, 

buscando, nos  conceitos de renda historicamente pressupostos, os elementos 

essenciais da noção de renda.  Nesse ponto, em linha com o já afirmado linhas atrás, 

’oque Carrazza afirma que os ganhos  econômicos do contribuinte gerados por seu 

capital, por seu trabalho ou pela combinação de  ambos e apurados após o confronto 

das entradas e saídas verificadas em seu patrimônio, num  certo lapso de tempo 14. 

Quiroga, de forma semelhante, vale-se das teorias das fontes e do  acréscimo 

patrimonial líquido para descrever a noção constitucional de renda15.  

Ricardo Mariz de Oliveira, fundamentando solidamente sua teoria no 

pressuposto de  que a essência do fato gerador do imposto de renda resume-se ao 

gravamento do acréscimo  patrimonial, chega a sugerir que o conceito de patrimônio 

                                                     
12 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres Imposto de Renda. São Paulo: Resenha Tributária, 1975. p. 
70. 
13 POLIZELLI op. cit. (nota 10), p. 78 
14 CARAZZA, Roque Antônio. Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas específicos, 2aed. 
São  Paulo: Malheiros, 2006, p. 35. 
15 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e proventos de qualquer natureza  O imposto e o conceito  
constitucional. São Paulo: Dialética, 1996, p. 110 
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teria sido absorvido implicitamente  pela definição constitucional de competência 

tributária16.  

Dizer que a renda deve estar disponível, realizada e percebida para, só então, 

ser  tributada não parece implicar a pressuposição de algum critério particular para 

a realização e  significa, tão somente, uma exigência de segurança na apuração da 

renda tributável, ou  melhor, como afirmado por Polizelli que a tributação deve 

alcançar situações concretizadas,  concluídas e definitivas na órbita do Direito 17.  

Sendo assim, torna-se mais do que evidente que a definição constitucional de 

renda  coincide com a noção de acréscimo patrimonial, como já explicitado pelo 

próprio STF no  julgamento do RE 89.791-7/RJ (o primeiro julgado da Corte sobre 

correção monetária), no  qual o relator, Senhor Ministro Cunha Peixoto, declara que 

por mais variado que seja o  conceito de renda, todos os economistas, financistas e 

juristas se unem em um ponto: renda é  sempre um ganho ou acréscimo do 

patrimônio .  

Por sua vez, o CTN indicou o momento temporal que deflagra a ocorrência do 

fato  gerador do imposto de renda: a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica de renda  e proventos de qualquer natureza. Constatado que o elemento 

renda e proventos de qualquer  natureza equivale fundamentalmente a acréscimo 

patrimonial, tem-se, então, que a realização  a renda acontece no tempo da aquisição 

de tais disponibilidades de acréscimo patrimonial.  Destarte, basta conhecer o 

conteúdo desses vocábulos para se ter uma percepção mais exata  do conteúdo do 

princípio de realização da renda.  

O primeiro ponto digno de nota advém, como bem observado por Polizelli18, da  

constatação que o CTN utilizou dois adjetivos  econômica ou jurídica  para 

qualificar uma  mesma situação, a de disponibilidade. Dentre os autores que 

procuram distinguir sensivelmente as duas espécies de disponibilidades, destaca-

se a opinião daqueles que  associam a disponibilidade jurídica com a renda derivada 

de atos lícitos e a econômica com a  renda oriunda de atos ilícitos. São deste pensar 

tributaristas como Mariz de Oliveira e José  Eduardo Soares de Mello. Convém 

                                                     
16 OLIVEIRA, op. cit. (nota 11), p. 54. 
17 POLIZELLI, op. cit. (nota 10), p. 96 
18 POLIZELLI, op. cit. (nota 10), p. 174. 
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apontar que tal entendimento não está isento de críticas,  sendo a mais célebre, 

formulada por Polizelli19:  

A despeito das notáveis opiniões que formulam os conceitos de  

posse/propriedade e lícito/ilícito, parece mais razoável concluir que a  referência a 

duas formas de disponibilidades do CTN tem relação com  métodos contábeis 

(regimes de competência ou caixa) admissíveis  para fins da verificação das receitas 

e despesas componentes da renda  tributável.  

Logo, denota-se que o princípio da realização encontra no CTN um 

balizamento  maior, pois excluem-se definitivamente as definições amplas de renda 

(como a psíquica), e  erigindo-se, para o alcance da renda-acréscimo, a orientação 

do princípio da realização pelos  regimes de competência ou caixa.  

Por todo exposto, verifica-se que o IR é passível de tributação sempre que uma 

renda  for considerada realizada, isto é, que haja aquisição da disponibilidade de uma 

renda que  implicou em acréscimo do patrimônio do contribuinte em caráter 

definitivo.  

Especificamente em relação ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas 

( I’PF ), controvérsia destes autos, é relevante observar que o princípio da realização 

da renda  confunde-se com o regime de caixa, na medida em que renda realizada  

será aquela  efetivamente percebida pelas pessoas físicas  ou seja, que gera um 

acréscimo patrimonial  efetivamente disponível. Este ponto será melhor abordado no 

tópico a seguir.  

Feita uma análise acerca dos elementos disponibilidade econômica ou 

jurídica, e  identificando-se tais fenômenos com o regime de caixa, no caso em 

análise, tem-se até aqui,  que o fato gerador do imposto de renda acontece no 

momento da aquisição de acréscimo  patrimonial apurado por meio dos regimes de 

competência ou caixa. Falta ainda se  compreender, portanto, a extensão do vocábulo 

aquisição.  

Para MARIZ (2008, p. 89-90) há uma afinidade entre a aquisição da 

disponibilidade e  a realização da renda, um dos elementos integrantes da apuração 

da renda tributável, o consagrado especialista frisa também a ideia de influxo, ou 

                                                     
19 POLIZELLI, op. cit. (nota 10), p. 177. 
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entrada de algo no patrimônio  como componente fundamental da realização a 

renda.  

Consoante esse entendimento, o art. 43 do CTN, posto que alberga o tipo de 

renda acréscimo, é avesso a uma tributação do acréscimo patrimonial derivado de 

aumento do valor  dos bens já integrantes do patrimônio da pessoa (física ou 

jurídica), salvo se tal aumento se  fundar em um negócio jurídico (leia-se, uma troca 

no mercado).  

Anota-se que, no Relatório da Comissão de 1954, após ter-se salientado a 

importância  do caráter remuneratório da renda, mencionou-se que as reavaliações 

que traduzem acréscimo  patrimonial efetivo continuam no campo da incidência, 

como ganhos provenientes do capital.  Logo, o legislador não ignorava a 

possibilidade de se tributar a renda decorrente do acréscimo  de valor de ativos 

(ganhos de detenção), mas condicionava a incidência à verificação de  acréscimo 

patrimonial efetivo.  

Seja como for, o Recorrente, através das operações de troca das Bitcoins pelas 

Litcoins  e de compra do automóvel com as Litcoins, não apenas obteve acréscimo 

patrimonial por  meio da valorização dos ativos correspondentes às criptomoedas, 

como também consolidou  seu ganho de capital por meio da operação de compra e 

venda do veículo, configurando-se a  hipótese de acréscimo patrimonial efetivo, 

exigida legalmente para que a se afigure a  realização da renda.  

 

II.2. O IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS  

 

Em linha com o princípio da realização da renda, a Lei n.º 7.713/88, que 

estabelece  contornos relacionados ao IRPF, dispõe que o que dará azo à tributação 

será a percepção de  rendimentos  e ganhos de capital  percebidos por pessoas 

físicas residentes ou domiciliadas  no Brasil20.   

Percepção, neste caso, significa o efetivo acréscimo patrimonial em 

decorrência do  ganho efetivo e definitivo de (i) rendimentos e (ii) ganhos de capital 

                                                     
20 Art. 1º Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de janeiro de 1989, por pessoas 
físicas  residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da 
legislação vigente, com  as modificações introduzidas por esta Lei. 
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 como no caso presente.  Nesse contexto, a base de cálculo do IRPF será composta 

pelos rendimentos e ganhos de  capital.   

Especificamente sobre os ganhos de capital, a legislação considera que esses  

correspondem à soma dos ganhos decorrentes de alienação de bens ou direitos de 

qualquer  natureza auferidos no mês, considerando-se como o ganho a diferença 

positiva entre o valor  de alienação e o custo de aquisição. Ainda, o §3º determina 

que na apuração do ganho de  capital serão consideradas operações que importem 

alienação a compra e venda e a permuta.  A esse respeito, vale transcrever o 

dispositivo:  

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer  dedução, 

ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.   

(...)  

§ 2º Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado   

da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de  bens ou direitos 

de qualquer natureza, considerando-se como ganho a  diferença positiva entre o 

valor de transmissão do bem ou direito e o   

respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente, observado o  disposto nos 

arts. 15 a 22 desta Lei.  

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações   

que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou  cessão ou 

promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as  realizadas por compra 

e venda, permuta, adjudicação, desapropriação,  dação em pagamento, doação, 

procuração em causa própria, promessa  de compra e venda, cessão de direitos ou 

promessa de cessão de  direitos e contratos afins. (...)  

Ainda em relação ao ganho de capital, o IRPF será apurado de acordo com as 

alíquotas  previstas pela tabela progressiva (15% a 22,5%) e deverá ser recolhido até 

o último dia do  mês seguinte ao do efetivo recebimento (regime de caixa). Importa 

salientar que fica isento do  IRPF o ganho de capital auferido na alienação de bens e 

direitos de pequeno valor no mês em  que se realizar; no caso dos autos, a IN n.º 

1.888/19 dispensa a obrigatoriedade de  recolhimento de IRPF sobre os ganhos 

inferiores a R$35.000,00 em um mesmo mês.  

Como já mencionado anteriormente, a sistemática do regime de caixa é 
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adotada pela  legislação do IRPF21. A noção de que a entrada de caixa  é o momento 

oportuno para  realização da renda guarda estreita relação com o princípio da não-

surpresa, visto que neste  momento a liquidação está garantida.   

A esse respeito, note-se que, ao contrário do que ocorre com a pessoa física, 

a pessoa  jurídica pode optar, a depender da autorização legislativa, por realizar o 

reconhecimento de  suas receitas através (i) do regime de caixa (disponibilidade 

econômica) ou (ii) do regime de  competência (disponibilidade jurídica). De acordo 

com o regime de competência, as receitas  são reconhecidas no momento em que 

ocorrido o fato gerador da operação. Sob o regime de  caixa, no entanto, as receitas 

são reconhecidas assim que verificada a liquidação da  correspondente operação. 

Com efeito, no caso das pessoas físicas não há semelhante opção,  em se tratando 

de pessoa física, o resultado é imediatamente percebido quando liquidada a  

operação.  

Nessa linha, Ricardo Mariz de Oliveira22 elucida a relação existente entre o 

ganho de  capital e a realização da renda decorrente deste ganho. Para exemplificar, 

Mariz menciona a  situação em que se adquire um bem por valor inferior ao valor de 

mercado, neste caso, há um  ganho potencial não realizado , porque, para se tornar 

efetivo, deve haver uma nova  operação pela qual o ganho potencial seja realizado, 

evento que ocorrerá mediante venda por  valor superior ao de aquisição. Assim 

constata-se que a diferença positiva entre o custo de  aquisição e o custo de venda 

 ganho de capital - torna efetiva a realização do acréscimo  patrimonial.  

Tendo em vista tal opção legislativa, a pretensa interpretação restritiva do 

Recorrente,  segundo a qual as Operações não teriam resultado em disponibilidade 

do ganho de capital  auferido não parece ser a mais adequada.  

De todo exposto, imperativo concluir que o legislador optou por tributar todo 

e  qualquer rendimento ou acréscimo patrimonial - excetuadas as hipóteses do art. 

35 do Decreto  n.º 9.580/18.   

 

                                                     
21 Lei n.º 7.713/88: Art. 1º Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de janeiro de 
1989, por  pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de 
renda na forma da  legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei. 
22 OLIVEIRA, op. cit. (nota 11), p. 374. 
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II.3. NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS  

 

Primeiramente, cumpre distinguir a moeda eletrônica, e-money ou meio 

eletrônico de  pagamento de uma moeda virtual ou criptomoeda. Enquanto a primeira 

já está pacificada,  inclusive contando com definição oficial nacional disposta no art. 

6º, inciso VI da Lei Federal  nº 12.865 de 09 de outubro de 2013, que determina: 

moeda eletrônica  recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico 

que permitem ao usuário final efetuar  transação de pagamento , portanto, inseridas 

dentro do Sistema de Pagamentos Brasileiro, a  segunda, depende ainda de 

elucidação técnica. A bitcoin, bem como as demais criptomoedas,  tais como o 

–onero, Litecoin, Feathercoin, etc., são consideradas moedas virtuais e são  geradas 

mediante operações matemáticas, realizadas por computadores em rede, que, após  

determinado espaço de tempo, geram um código com vários caracteres .   

Cada operação é realizada e registrada por uma rede de computadores 

distribuída no  mundo executando o software de bitcoin, em regime de redundância 

de informações, para se  evitar qualquer risco operacional que acarrete em perda das 

informações atrelado a um  complexo sistema de proteção de informações23.  

A interligação global da economia associada ao acesso populacional à era 

digital  propiciou o ambiente para a expansão da bitcoin. Recentemente, em abril de 

2017, Japão e  Rússia impulsionaram o mercado, após o Japão regulamentar a 

aceitação de moedas virtuais  como meio de pagamento e a Rússia sinalizar seus 

esforços de normalização.  

Morais e Brandão24  denominam as criptomoedas como ativos financeiros  

para  utilização como meios de troca eletrônicos , mas ponderam que as 

criptomoedas diferem do  dinheiro moderno, pois não dependem de um órgão 

central para sua produção .  

Milton Barossi-Filho e ’aquel Sztajn, por sua vez, afirmam que  a bitcoin não 

é  moeda, mas um bem ou meio de troca possível, cuja função primordial é (...) evitar 

                                                     
23 UMPIERES, Rodrigo Tolotti. Bitcoin ganhou US$ 1 bilhão em valor de mercado após Japão e Rússia  
regulamentarem a moeda. São Paulo, 12 abr. 2017. Disponível em:. Acesso em: 20 jun. 2017. 
24 MORAIS, Carlos Yury Araújo de; BRANDÃO NETO, João Batista. Tributação das operações com 
criptomoedas. Arquivo Jurídico, Teresina-PI, v.1, n. 7, p. 41-60, jul/dez. 2014. p. 42, 45 
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custos  incorridos ao realizar operações no mercado virtual por meio de instituições  

financeiras 25.Para os autores, a bitcoin se assemelha, para fins de classificação, à 

moeda  estrangeira que Tulio Ascarelli classificara como mercadoria, por possuir 

natureza incorpórea  e imaterial. Entretanto, o principal argumento para afastar a 

bitcoin da moeda é a ausência de  uma das funções usuais de qualquer moeda 

fiduciária, a aptidão para ser unidade de conta ,  isto porque as bitcoins são 

precificadas em alguma moeda corrente, de regra dólares norte americanos, logo, 

expressos por preços cuja unidade de conta reporta-se a uma moeda  corrente 

conhecida .    

Os autores portugueses complementam declarando que as moedas devem ter 

as  funções clássicas de reserva de valor, unidade de conta e bem intermediário de 

troca  e que  as novas criações, apenas poderiam ser classificadas como bens. Por 

fim, afirmam,  categoricamente que a bitcoin não é moeda, mas um bem ou meio de 

troca possível, cuja  função primordial é [...] evitar custos incorridos ao realizar 

operações no mercado virtual por  meio de instituições financeiras .   

Foi nesse sentido que, em agosto de 2019, o Banco Central do Brasil, seguindo  

recomendação do Comitê de Estatísticas e Balanços do Fundo Monetário 

Internacional (FMI),  passou a reconhecer a bitcoin e outras criptomoedas como 

bens, sendo sua mineração  qualificada como processo produtivo. De acordo com o 

órgão consultivo do Departamento de  Estatísticas do FMI, a compra e venda de 

criptoativos (especificamente aqueles para os quais  não há emissor) deve ser 

classificada como ativos não-financeiros produzidos, o que implica  sua compilação 

na conta de bens do balanço de pagamentos. A atividade de mineração de  

criptomoedas, portanto, passa a ser tratada como um processo produtivo. A 

recomendação foi  formalizada no texto Treatment of Crypto Assets in 

Macroeconomic Statistics . Por serem  digitais, os criptoativos não tem registro 

aduaneiro, mas as compras e vendas por residentes  no Brasil implicam a celebração 

de contratos de câmbio.  

Com este novo posicionamento do BACEN, a Receita Federal confirmou seu 

parecer  expresso em nota, publicada em abril de 2014, segundo a qual, embora não 

                                                     
25 BAROSSI-FILHO, Milton; SZTAJN, Raquel. Natureza Jurídica da Moeda e Desafios da Moeda Virtual.  
RJLB, Ano 1 (2015), nº 1, p. 1670. 
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seja considerada  moeda ou valor mobiliário pelas autoridades monetárias do país, 

as moedas virtuais Bitcoin e  Litecoin devem ser informadas na declaração de 

imposto de renda. Além disso, ganhos com a  venda dessas moedas podem estar 

sujeitos à cobrança de imposto de renda. De acordo com a  Receita, quando a venda 

de bitcoins for em valor superior a 35 mil reais, o eventual ganho de  capital deve ser 

tributado à alíquota de 15%. O recolhimento do imposto deve ser feito até o  último 

dia útil do mês seguinte ao da transação, e pode ser usado o programa GCAP para  

fazer o recolhimento. Mais além, a Receita Federal determinou que quem vender suas 

bitcoins  e obtiver lucro em reais poderá usar uma das cotações existentes para 

apurar o imposto.  

 

II.4. DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR  

 

Diante do exposto, necessário observar que, em linha com o princípio da 

realização da  renda e o fato gerador do IR previsto na legislação, as Operações 

efetivamente resultaram na  disponibilidade da renda auferida.  

 

∙ Operação 1: 

 

Em 2017, o Recorrente efetuou a Operação 1 na qual adquiriu 150 unidades 

de litcoins  ( Litcoins ) avaliadas no mercado pelo valor de ’$66.000,00 mediante 

pagamento de 1 unidade de bitcoin ( Bitcoin ) adquirida pelo valor de ’$3.500,00, 

em 2016. Nesta Operação,  o Recorrente desembolsou R$3.500,00 na aquisição do 

Bitcoin que foi declarado em sua  DAA referente ao ano-calendário de 2016.   

Na referida Operação, o Recorrente utilizou a unidade de Bitcoin como meio 

de  pagamento para aquisição dos Litcoins avaliados no mercado pelo valor de 

R$66.000,00, sem  ter declarado tal transação na DAA, sendo ganho de capital a 

diferença entre o custo de  aquisição (R$ 3.500,00) e o valor da alienação (R$ 

66.000,00). Importante que se veja o  seguinte: a valorização do Bitcoin é mero ganho 

em potencial, que se perfectibiliza no  momento em que tal criptomoeda é utilizada 

como meio de pagamento para aquisição de um  novo ativo, cujo custo de aquisição 

é superior àquele pago para aquisição original da Bitcoin.   
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Custo de aquisição  
Bitcoin 

Custo de aquisição  
Litcoin 

R$ 3.500,00  R$ 66.000,00 

Ganho de capital 

R$ 62.500,00 

 
 
Operação 2 

 

No mesmo ano, o Recorrente efetuou nova operação utilizando-se dos 

Litcoins recém adquiridos como meio de pagamento para aquisição de um veículo 

no valor de R$120.000,00.  Mais uma vez o Recorrente auferiu diferença positiva 

entre o custo de aquisição e o custo de  alienação de seus bens no valor de 

R$54.000,00 e, mais uma vez, o Recorrente não declarou a  operação.   

A ideia é a mesma: o ganho potencial da criptomoeda tornou-se concreto 

(realizado) no momento em que esta foi oferecida como meio de pagamento para 

aquisição de um bem  cujo valor é superior ao custo de aquisição da criptomoeda de 

modo a constituir ganho de  capital. 

 

Custo de aquisição  

Bitcoin 
Custo de aquisição  

Veículo 

R$ 66.000,00  R$ 120.000,00 

 
 

 

Ganho de capital 

R$ 54.000,00 

 
 

Ora, o Recorrente auferiu diferença positiva entre o custo de aquisição e o 

custo de  alienação de seus bens no montante total de R$116.500,00, omitiu as 

Operações em sua DAA  e, por fim, pretende convencer a este C. Tribunal que não 
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houve qualquer acréscimo  patrimonial.  

Conforme abordado nos itens anteriores, a noção constitucional de renda 

abrange a  universalidade de ganhos e rendimentos que se perfaz como acréscimo 

patrimonial. De fato, a  noção mínima de renda adotada pela CF/88, pelo CTN e a 

legislação do IRPF pretende  alcançar todo evento no qual a situação final do 

patrimônio do indivíduo é superior à situação  inicial.   

O acréscimo patrimonial tributável é aquele que se encontra disponível na 

forma  econômica ou jurídica. Tal disponibilidade não pressupõe a existência de um 

critério rígido de  verificação, mas tão somente que, em benefício da segurança, a 

tributação seja exigida sobre  situações já ocorridas que se revelam definitivas e 

concretas. Desse modo, a base de cálculo  do IRPF abarca as situações em que 

efetivamente percebidos os rendimentos ou ganhos de  capital.  

Por isso mesmo, a disponibilidade do acréscimo patrimonial das pessoas 

físicas adota  o regime de caixa, em virtude do qual o acréscimo será tributado assim 

que disponibilizado ao  patrimônio do indivíduo e passar a fazer parte deste.  

Nesse sentido, a visão de Ricardo Mariz de Oliveira rejeita a extremada 

posição  doutrinária segundo a qual somente rendas recebidas em dinheiro poderiam 

ser tributadas.  Afinal, tal entendimento confronta a norma contida no art. 43 do CTN 

e desconsidera que o  sistema tributário brasileiro tributa todo acréscimo patrimonial 

disponível.  

Além disso, relevantes as considerações de Mariz sobre a reavaliação de 

ativos, que  somente será tributável quando realizada, o que pressupõe (i) sua 

alienação ou (ii) qualquer  baixa parcial ou total do ativo. Como se vê, é esse o caso 

dos autos, não se cogita da  tributação da valorização dos criptoativos, mas sim da 

realização verificada no momento de sua alienação a qualquer título. A esse respeito, 

cabe a transcrição da esclarecedora voz de  Mariz26:  

É por isso que uma reavaliação de ativo somente é tributável quando  

realizada, o que pressupõe a própria realização do bem, ou seja, a sua  alienação ou 

qualquer baixa parcial ou total do ativo. Por outro lado,  para parte da doutrina sobre 

a realização da renda, levada esta ao  extremo, somente rendas recebidas em 

                                                     
26 OLIVEIRA, op. Cit (nota 11), p. 382-383. 
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dinheiro poderiam ser  tributadas. Contudo, isto contraria frontalmente a prática 

universal do  regime denominado "accrual basis", que está contido (subjacente) na  

disponibilidade jurídica do art. 43 do CTN. Ademais, e  principalmente, tal postura 

extrema desconsidera o fato de que, em  nosso direito, patrimônio é universalidade 

de direitos e obrigações, de  tal arte que qualquer novo direito (mesmo não 

representado pela posse  de moeda) que tenha expressão econômica (vale dizer, que 

possa ser  traduzido/ exprimido em moeda) aumenta o patrimônio. É isto que faz  

com que as duas espécies de disponibilidade do art. 43 correspondam  à realização, 

no sentido de direito novo definitivo e  incondicionalmente incorporado ao 

patrimônio.  

 

∙ Paralelo com a tributação das operações com ações negociadas na Bolsa de  Valores  

 

A esse respeito, interessante realizar o paralelo entre (i) as Operações em 

comento e  (ii) as transferências entre ações comumente realizadas no âmbito da 

Bolsa de Valores. Em  ambas situações, verificam-se transações e objetos de mesma 

natureza: a transferência entre  ativos, em que um dos ativos é empregado como 

meio de pagamento para aquisição do outro.  Outro ponto de notável semelhança 

está no funcionamento de tais ativos, uma vez que, assim  como as criptomoedas, 

as ações são bens cujo valor de mercado varia de acordo com sua  cotação.  

No Brasil, a mera valorização dos ativos não implica em disponibilidade 

(realização) da renda, razão pela qual o proprietário somente será tributado caso se 

verifique diferença positiva entre o custo de alienação e o custo de aquisição ao 

alienar os ativos.27 A diferença  positiva a que se refere o diploma legal não pressupõe 

que a alienação seja, necessariamente,  a transferência entre um bem e dinheiro. A 

disciplina firmada pela Lei n.º 7.713/88 refere-se à  alienação realizada a qualquer 

título, tal como a transferência entre bens de mesma natureza  que pode ser 

verificada, por exemplo, na transferência entre ações.  

 

                                                     
27 Instrução —ormativa ’FB n.º 1585/2015 ( I— ’FB n.º 1585/15 ): Art. 27. Na alienação de cotas, o 
ganho  constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação da cota e o valor de integralização 
ou de aquisição  da cota no mercado secundário, será tributado: (...)  
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Paralelo com as operações de incorporação de ações:  

 

Pode-se chegar à mesma conclusão debruçando-se sobre a posição 

doutrinária e  jurisprudencial a respeito da incorporação de ações. Nesta modalidade 

de transformação  societária, há incorporação da totalidade das ações de uma 

empresa que se torna subsidiária  integral da adquirente28. Em outras palavras, as 

ações da incorporada servem de meio de  pagamento das ações da incorporadora.   

Sobre o tema, o Professor e especialista em Direito Comercial, Modesto 

Carvalhosa,  leciona que, na incorporação de ações, a sociedade incorporadora aliena 

suas ações a valor de  mercado ao capital social da sociedade incorporadora. Nesse 

sentido, entende Carvalhosa que  a aquisição das ações tem como moeda de 

pagamento as ações de emissão da  incorporadora 29.   

Na seara tributária não é outro o entendimento dos especialistas, Luís Eduardo  

Schoueri e Luiz Carlos Andrade. Em obra dedicada ao tema, os autores acompanham 

a lição  de Carvalhosa e complementam afirmando que, na incorporação de ações, 

ocorre efetiva  alienação das ações detidas pela sociedade incorporada, as quais são 

empregadas como  moeda de pagamento  para aquisição de ações da sociedade 

incorporadora. É por isso que  não há que se falar um sub-rogação, pois a natureza 

da operação pressupõe que o ativo seja  deslocado para o patrimônio de outrem, em 

clara transferência. Vale transcrever trecho  esclarecedor:  

Ainda que houvesse sub-rogação real na operação, haveria  transferência das 

ações. O bem substituído deve, para que possa ceder  lugar ao substituto, deixa a 

posição que ocupa inicialmente. Ou seja, a  transferência de ações é, sob qualquer 

perspectiva, inegável. (...) Uma  vez que o artigo 252 não informa, expressamente, a 

que título as ações  da sociedade incorporada  são transferidas à sociedade  

incorporadora , a questão não comporta dúvidas: há transferência da  propriedade 

                                                     
28 Lei n.º 6.404/76: Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra  
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à deliberação da 
assembleia-geral  das duas companhias mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 
224 e 225. 
29  CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 4 v. 2ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003.  p. 130. 
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daquelas ações; há a alienação destas, na incorporação de  ações.30 

Vê-se, pois, que na incorporação de ações - e também nas Operações - ocorre 

efetiva  alienação dos ativos. A partir dessa constatação, impõe-se concluir que a 

sociedade  incorporada passa a adquirir disponibilidade das ações da sociedade 

incorporadora, vez que  estas passaram a fazer parte de seu patrimônio. É essa a 

posição de Schoueri e Andrade:  

Uma alegação nesse sentido não seria sustentável. Em primeiro lugar,  não há 

dúvidas de que surge, para o acionista da sociedade  incorporada , disponibilidade 

sobre ações recebidas da companhia  incorporadora . Tais ações passam a integrar 

o patrimônio deste,  tanto sob a perspectiva jurídica  direito real  como econômica 

 uma  vez que o acionista se posta em posição de livremente fruir do valor  agregado 

às referidas ações.31 

Nessa linha, adotam a mesma posição a RFB e o Conselho Administrativo de  

’ecursos Fiscais ( CA’F ). Por meio da Solução de Consulta Cosit n.º 224/1432, a 

RFB  vinculou os órgãos administrativos federais ao entendimento de que ocorre 

alienação dos  ativos na incorporação de ações. Também o Câmara Superior de 

Recursos Fiscais (CSRF,  órgão superior do CARF) tem seguido a posição dos ilustres 

doutrinadores e da RFB33.   

No mesmo sentido, decidiu a CSRF que a incorporação de ações é uma forma 

de  alienação, e portanto, sendo o valor de venda superior ao valor de aquisição, há 

acréscimo  patrimonial tributável pelo IR. Cite-se o acórdão assim ementado:  

   

INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE  CAPITAL 

 

A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito  passivo 

                                                     
30  SHOUERI, Luís Eduardo; ANDRADE, Luiz Carlos de. Incorporação de Ações: natureza jurídica e 
efeitos  tributários. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 200, 2012, p. 58. 
31 SCHOUERI; ANDRADE, op. cit. (nota 30) p. 62-63. 
32 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA  IRPF EMENTA: INCORPORAÇÃO DE  
AÇÕES. TRANSFERÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. PESSOA FÍSICA. GANHO DE CAPITAL.  
INCIDÊNCIA. Na operação de incorporação de ações, a transferência destas para o capital social da 
companhia  incorporadora caracteriza alienação cujo valor, se superior ao indicado na declaração de 
bens da pessoa física  que as transfere, é tributável pela diferença a maior, como ganho de capital, na 
forma da legislação. 
33 Acórdãos n.ºs 9202-005.618, 9202-005.533 e 9202-005.534. 
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transfere ações, por incorporação de ações, para outra  empresa, a título de 

subscrição e integralização das ações que  compõem seu capital, pelo valor de 

mercado. Sendo este superior ao  valor de aquisição, a operação importa em variação 

patrimonial a  título de ganho de capital, tributável pelo imposto de renda, ainda que  

não haja ganho financeiro.  

Nessa linha, conclui-se que a transferência entre ativos por valores distintos 

nada mais  é que uma alienação na qual, naturalmente, os ativos são disponibilizados 

(na forma  econômica ou jurídica) de imediato ao adquirente. Com base em tais 

conclusões, para fins de  ocorrência do fato gerador do IR basta que tais 

transferências, in casu, as Operações, resultem  em diferença positiva entre o custo 

de aquisição e o custo no momento da alienação. É, de  fato, o que se verifica no 

presente caso.  

Ressalte-se ainda que os §3º e 4º, art. 3º da Lei n.º 7.713/88 afirmam que são  

tributados pelo IRPF como ganho de capital as alienações a qualquer tipo e  

independentemente da forma de percepção deste ganho.  

Como se vê, a efetiva realização da renda concretiza-se no momento em que 

os bens e  direitos são integrados ao patrimônio do indivíduo que deles se torna 

proprietário. É certo que  a operação de alienação a qualquer título (e.g. compra e 

venda, permuta, dação em pagamento  etc.) que transfira a propriedade e acrescente 

o patrimônio do indivíduo deve ser tributada  como ganho de capital.  

 

II.5. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS  

 

Nos termos do art. 2º, III da Instrução Normativa RFB n.º 1794/1834 e das leis 

que a  fundamentam35, fica obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual 

( DAA ) o  residente no Brasil que obtiver ganho de capital tributável.    

Ocorre que, em clara violação à legislação tributária em procedimento fiscal, 

                                                     
34 Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2018 a 
pessoa física  residente no Brasil que, no ano-calendário de 2017:(...)   
III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência 
do imposto,  ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 
(...)  
35 Art. 88 da Lei nº 8.981/95; arts. 7, 10, 14 e 25 da Lei nº 9.250/95; art. 27 da Lei nº 9.532/97; e art. 
16 da Lei nº  9.779/99. 
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o  Recorrente omitiu a declaração das Operações em sua DAA, que somente foram 

conhecidas  pelas autoridades administrativas em decorrência da prestação de 

informações espontânea  realizada pela exchange. Por essa razão, foi também objeto 

do AI a omissão de declaração das  Operações na DAA entregue pelo Recorrente 

referente ao ano-calendário de 2018.   

Apesar de ter declarado (i) a unidade de Bitcoin na DAA referente ao ano-

calendário  de 2016 e (ii) o veículo automotor na DAA referente ao ano-calendário de 

2017, fato é que o  Recorrente não declarou as Operações que resultaram em ganho 

de capital no ano-calendário  de 2017.  

Portanto, considerando a verificação do ganho de capital disponível 

decorrente das  Operações no montante de R$116.500,00, torna-se este obrigado ao 

cumprimento da  obrigação acessória e à comprovação individualizada da origem de 

tais ganhos.  

De modo que, uma vez não comprovada a origem dos recursos, a autoridade 

fiscal tem  o dever/poder de considerá-los tributáveis e omitidos, cabendo o ônus de 

comprovar mediante documentação hábil e idônea ao Recorrente. Nesse sentido, 

uníssona a posição do CARF, in  casu, tratando-se de depósitos bancários:  

 

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE  ORIGEM NÃO COMPROVADA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA  PROVA.  

(....) Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade 

lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua  ocorrência, transferindo o ônus da 

prova ao contribuinte. Somente a  apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar 

a presunção  legal regularmente estabelecida.36 

 

Em que pese o esforço argumentativo do Recorrente para afastar a autuação 

de  omissão de rendimentos, O CTN prevê que a responsabilidade por infrações da 

legislação  tributária é objetiva, o que importa dizer que independe da intenção do 

agente, da efetividade,  natureza e extensão dos efeitos do ato37.    

Assim é que, verificada a infração à legislação tributária em procedimento 

                                                     
36Acórdão n.º 2201-005.366, 1ª Turma Ordinária, 2ª Câmara, 2º Seção do CARF, 07.08.19. 
37  Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação 
tributária  independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão 
dos efeitos do ato. 
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fiscal, o crédito será apurado com os encargos do lançamento de  ofício, de forma 

que, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96, a multa de ofício aplicada foi de  75%.  

Não sendo possível comprovar em sentido contrário, a não demonstração da 

origem  dos rendimentos tributáveis caracteriza omissão de rendimentos e está 

sujeita às penalidades  cabíveis.   

 

III. DA TRANSPARÊNCIA FISCAL  

 

Não obstante todo exposto, para além dos fundamentos estritamente 

jurídicos, o presente litígio merece ser analisado em conformidade  com os 

pressupostos de transparência fiscal.  

Afinal, com o advento das transações envolvendo criptomoedas, tornou-se 

possível  que operações entre quaisquer jurisdições sejam realizadas em anonimato 

sem deixar lastro  algum. É indiscutível que o modus operandi dessas transações 

possibilita, e até mesmo  facilita, operações ilegais, como lavagem de dinheiro e 

sonegação fiscal.  

Em 2019, a FATF (Financial Ask Task Force on Money Laudering), responsável 

por  capitanear o regime de cooperação internacional, recomendou, principalmente, 

às exchanges que recolham informações sobre os sujeitos envolvidos nas 

transferências de valores. Indo  além, a FATF recomendou que as exchanges sejam 

obrigadas a registrar-se perante órgãos  governamentais e implementem 

mecanismos de prevenção de transações ilegais (identificação  dos envolvidos e 

comunicação de operações suspeitas).  

Exatamente por isso, os Estados buscaram regular a comercialização de 

criptomoedas.  Inclusive, essa foi a preocupação das autoridades administrativas ao 

instituírem a Instrução  Normativa n.º 1.888/19, por força do compromisso do país 

com a transparência fiscal  internacional, em virtude do qual muitas jurisdições 

adotaram padrões internacionais de  transparência a fim de prevenir transações 

ilegais.   

Nesse cenário, imperativo concluir pela relevância da regulamentação 

instituída pela  referida Instrução Normativa e pela necessidade de agir em 

conformidade com as suas  diretrizes.  
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IV. DOS PEDIDOS 

 

Em face do exposto, não se pode cogitar, no caso, da não existência do fato 

gerador do  IR nas Operações. Assim é que, por força do princípio da realização da 

renda, todo acréscimo  disponível é tributável.   

Nessa esteira, as Operações, que envolveram a transferência de ativos 

financeiros e de  bens, resultaram na percepção de ganho de capital - diferença 

positiva entre o custo de venda  e o custo de aquisição - assim que percebidos pelo 

Recorrente (regime de caixa).  

Por todo o exposto, pede e espera a União Federal seja negado integral 

provimento ao  Recurso Extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da 

cobrança pela:  

(i) ocorrência do fato gerador do IRPF, em face da disponibilização da renda 

auferida  nas Operações ao Recorrente, conforme item II.4.;  

(ii) reconhecimento da omissão dos rendimentos auferidos nas Operações 

pelo  Recorrente, conforme item II.5. 
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EXCELENTÍSSIMOS MINISTROS DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL   

 

A FAZENDA NACIONAL, já qualificada nos autos do Recurso Extraordinário em 

epígrafe,  em que contende com Jorge Pereira, vem, perante Vossas Excelências, por 

meio de seus  procuradores, apresentar MEMORIAIS DE ALEGAÇÕES FINAIS, nos 

termos de direito que  se seguem.  

  

I – BREVE RELATO DOS FATOS  

 

A questão versada nesses autos tem origem no fato de que Jorge Pereira, ora 

recorrente,  adquiriu, via exchange1 domiciliada no Brasil, 01 (um) Bitcoin em 2016, 

pelo qual pagou R$  3.500,00. Já no ano de 2017, o recorrente, constatando que a sua 

unidade de Bitcoin estava com  preço de mercado de R$ 66.000,00, a trocou, por 

intermédio da mesma exchange, por 150  (cento e cinquenta) Litcoins. No mesmo 

ano, os 150 (cento e cinquenta) Litcoins de Jorge  Pereira tiveram uma forte 

valorização, razão pela qual ele optou por utilizá-los para a compra  de um carro. Ao 

final do ano de 2017, o recorrente encontrou uma loja de automóveis que  aceitava 

Litcoin como meio de pagamento e comprou um carro com a suas 150 (cento e  

cinquenta) unidades de Litcoin, tendo o valor da operação sido fixado em R$ 

120.000,00. Em  2019, contudo, Jorge Pereira foi autuado pela Receita Federal do 

Brasil, em virtude de:  

1. Ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho  de 

capital com relação à sua unidade de Bitcoin, haja vista a aquisição de 01 (um)  

Bitcoin no ano de 2016 por R$ 3.500,00 e a utilização deste para a aquisição de 150  

(cento cinquenta) Litcoins no ano de 2017, em operação avaliada em R$ 66.000,00;  

                                                     
1 São uma espécie de corretoras  de criptomoedas, que não atuam como intermediárias, pois não 
são obrigatórias  às transações, mas sim como facilitadoras do processo de compra e venda, em que 
se pode encontrar quem deseja  vender e quem deseja comprar criptoativos, facilitando a sua 
movimentação. 
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2. Ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho  de 

capital com relação aos 150 (cento e cinquenta) Litcoins que havia adquirido em  

2017, eis que trocados pela sua unidade de Bitcoin em operação avaliada em R$  

66.000,00 e utilizados para a compra de um carro também em 2017, em operação 

fixada  no valor de R$ 120.000,00; e  

3. Ter deixado de declarar as operações realizadas em sua Declaração de  

Ajuste Anual.  

A autuação foi embasada nas informações prestadas pela exchange que 

intermediou as  transações, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019.  

Irresignado, por entender ser indevida a autuação, Jorge Pereira ingressou 

com ação  judicial impugnando a autuação do Fisco acima descrita. E, embora 

tenham sido julgados  improcedentes todos os seus pedidos e esgotadas as 

instâncias ordinárias, o recorrente ainda  interpôs Recurso Extraordinário, cuja 

repercussão geral restou reconhecida, visando a anulação  do auto de infração 

relativo à cobrança Imposto de Renda pelo Fisco.   

Dessa forma, vem a Fazenda Nacional perante Vossas Excelências, por 

intermédio de  seus Procuradores, apresentar Memoriais Escritos, dada a 

complexidade da matéria abordada,  com a finalidade de demonstrar a razão pela 

qual a autuação realizada pelo Fisco se deu de  maneira acertada, porquanto 

resguardada pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

 

II – DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA  

 

O presente Memorial é apresentado pela União (Fazenda Nacional) a este 

Excelso  Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de demonstrar a improcedência 

da tese veiculada no  Recurso Extraordinário interposto por Jorge Pereira, que busca 

a anulação do auto de infração  relativo à cobrança de Imposto de Renda pelo fisco, 

em vista do acréscimo patrimonial  decorrente das permutas realizadas pelo 

recorrente, cujos objetos foram moedas virtuais e um  automóvel.   

Com essa finalidade, a Fazenda Pública Nacional, ora recorrida, em um 

primeiro  momento, discorrerá sobre o contexto em que se encontra o 

desenvolvimento das moedas  virtuais como objeto a ser utilizado em transações 
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comerciais e que, em razão da especificidade  de sua operacionalização, podem 

promover, como nesse caso concreto efetivamente ocorreu,  um inequívoco 

acréscimo patrimonial para o seu usuário. Sendo assim, serão demonstradas as 

diversas razões pelas quais a autuação sobre o contribuinte deve ser mantida, haja 

vista a  incidência do Imposto de Renda sobre os seus ganhos de capital. 

Posteriormente, será feita uma breve apresentação sobre o cenário 

internacional acerca  da regulamentação e tributação das criptomoedas no 

estrangeiro, para que se possa, a partir de  então, fundamentar a razão pela qual o 

Brasil não pode se esquivar da sua prerrogativa  fundamental de tributar os fatos 

geradores que se adequem à hipótese de incidência do imposto  federal sobre a 

renda.   

As criptomoedas, por serem ativos virtuais, estão presentes em todos os 

países que  possuem acesso à internet e usuários que tenham nelas interesse. Dessa 

forma, entende-se que  a análise das experiências internacionais do enfrentamento 

jurídico dessa temática se faz  imprescindível.   

Em continuidade, será apresentado um histórico legislativo e regulamentar 

brasileiro  relativo à tributação por acréscimo de capital, buscando-se verificar a sua 

aplicação mais  específica em relação às criptomoedas. As normas brasileiras 

possuem aparato suficiente para  que se possa legitimamente tributar o ganho de 

capital decorrente das permutas entre  criptomoedas e outros objetos, conforme se 

demonstrará, e, portanto, as autoridades  administrativas e judiciais não podem se 

furtar de aplicá-las.  

Pelo exposto, para se dar início à análise da questão em exame nessa Corte 

Suprema,  mister analisar a operacionalização das criptomoedas.  

 

III – DA OPERACIONALIZAÇÃO DA CRIPTOMOEDA  

 

Exmos. Senhores Ministros, para que se perceba a constitucionalidade da 

tributação  das operações acima narradas, importante entender um pouco da história 

das criptomoedas e de  como elas se operacionalizam.  

As criptomoedas surgiram em 2008, sendo a mais famosa delas conhecida 
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como  Bitcoin. Satoshi Nakamoto2, pseudônimo do criador do primeiro criptoativo, 

liberou na rede  (internet) um Whitepaper , espécie de documento publicitário que 

aborda a maior  problemática que circunda as criptomoedas, o chamado problema 

dos generais bizantinos,  propondo uma maneira de enfrentá-lo, bem como 

explanando quais são seus desafios e  possíveis soluções. Esse documento é um 

atrativo para empresas que desejam expandir seus  rendimentos por meio do 

marketing digital. Bem verdade é que essa teria sido a estratégia de  Satoshi, que 

lançou o Whitepaper com o título de Bitcoin: A peer-to-peer Eletronic Cash  System , 

explicando todas as funções e os motivos para a criação da criptomoeda.  Após o 

pontapé inicial das Bitcoins, outras criptomoedas foram surgindo, como as  

Ethereum s, Litcoins e X’P s, sendo que atualmente existem milhares delas. Um 

exemplo da  sua importância e atualidade é o fato de a empresa Facebook pretender 

lançar a Libra, sua  própria criptomoeda, que seria utilizada em sua plataforma na 

prestação de serviços digitais3.  No entanto, em razão de essa ser uma temática 

recente e de extrema importância, o próprio  Congresso dos Estados Unidos da 

América (EUA) pediu a suspensão do desenvolvimento da  referida moeda, para que 

se possa pesquisar, avaliar e pronunciar acerca do possível impacto  que ela geraria 

no mercado e nas instituições financeiras4. Vale ressaltar que o Facebook está  nas 

mãos de ao menos ¼ (um quarto) da população mundial, ou seja, o impacto gerado 

pelo  lançamento de uma criptomoeda própria da plataforma não estaria restrito aos 

Estados Unidos.  Todos esses criptoativos usam a tecnologia do Blockchain, que 

seria uma espécie de  software que registra e contabiliza as informações relativas às 

transações de uma criptomoeda,  sem o uso de uma entidade intermediadora e/ou 

controladora, e, portanto, as criptomoedas  seriam transacionadas diretamente de 

um ponto a outro. Basicamente, os dados são transmitidos  por meio de blocos , por 

isso o nome block , e esses blocos são conectados uns aos outros  formando uma 

                                                     
2  SATOSHI, Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Disponível em  
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.> Acesso em 29 ago. 2018 
3  EXAME. Facebook anuncia sua moeda digital, a libra. Disponível em:  
<https://exame.abril.com.br/tecnologia/facebook-anuncia-sua-moeda-digital-a-libra/> Acesso em: 
03 ago. 2019. 
4  ISTOÉ. Congresso dos EUA pede ao Facebook que suspenda desenvolvimento de criptomoeda. 
Disponível em:  <https://www.istoedinheiro.com.br/congresso-dos-eua-pede-ao-facebook-que-
suspenda-desenvolvimento-de criptomoeda/>. Acesso em: 03 ago. 2019. 
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cadeia  de blocos, que juntos compartilham entre si as informações que  garantem 

a veracidade e precisão das transações entre criptomoedas. Esse processo é 

chamado  de mineração , em que qualquer computador de qualquer lugar do mundo 

que tenha acesso à  internet e aos programas necessários pode participar.   

As Bitcoins e demais criptomoedas são armazenadas nas wallets , carteiras 

virtuais  que permitem tanto a transação como a sua retenção. O sistema funciona 

por meio de  aplicativos, que garantem ao usuário o acesso a duas chaves, uma 

privada criptografada, que é  utilizada quando se deseja enviar as moedas, e outra 

aberta e pública. Essa chave gera um  endereço a ser usado para receber a 

criptomoeda, após a checagem dos blockchains e da  veracidade das transações 

pretéritas da criptomoeda, fazendo assim com que os mineiros   sejam recompensados.  

A inovação advinda do blockchain parece muito atrativa em um primeiro 

momento,  pois se trata de um sistema descentralizado, livre de qualquer entidade 

ou órgão governamental  que o controle. Assim, a ausência de intermediário faz com 

que as operações fiquem muito mais  rápidas e muito menos custosas aos usuários. 

Por exemplo, uma transação que normalmente  seria feita pelos bancos tradicionais, 

demorando alguns dias, com as blockchains poderia  demorar apenas alguns 

minutos. O uso dos blockchains inegavelmente reduz o valor de  transações 

financeiras ao excluir o terceiro intermediador, por não ser mais necessário o seu 

serviço. No entanto, ao mesmo tempo, gera vários riscos tais como o de fraudes, fuga 

de capitais  ou a relativização da soberania de um país sobre a sua moeda, bem como 

o favorecimento do  comércio de produtos ou serviços ilícitos. Isso se dá porque, 

apesar de haver o registro de todas  as transações na cadeia de blocos, não se sabe 

quem são os titulares das wallets e nem a razão  de as transações serem feitas.  

Isso posto, vale ressaltar que a existência das exchanges, que em tese seria 

para facilitar  a movimentação dos criptoativos, dá ensejo à possibilidade de fraude 

nas transações.  Considerando-se que ainda que inexiste regulamentação 

específica, falsas corretoras  abusam  da falta de conhecimento dos usuários para 

captar recursos, prometendo a eles retornos futuros  improváveis, muitas vezes 

exorbitantes, o que chama a atenção de ingênuos investidores. Desse  modo, ao 

investir dinheiro em falsas operações, os usuários se veem sendo fraudados, sem ter  

nenhuma espécie de resguardo jurídico.   
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A própria Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão fiscalizador do 

mercado de  capitais, vem percebendo indícios de esquema de pirâmide financeira 

nos investimentos em  Bitcoins 5  e pretende propor investigação ao Ministério 

Público, pois a referida autarquia  constatou a ocorrência de fraudes na captação de 

recursos de terceiros, apuradas por meio de  processo administrativo motivado por 

denúncias recebidas.   

Diante da notória e crescente utilização de criptomoedas no âmbito nacional 

e  internacional, e, ainda, tendo em vista que no Brasil o número de investidores em 

Bitcoins  ultrapassou o número de investidores em ações na bolsa de valores6, é 

evidente que a  regulamentação da transação de criptomoedas se faz necessária. É 

imprescindível que o Brasil  traga medidas para gerar tanto segurança para 

investidores desse mercado, quanto para  regulamentar a atuação de empresas que 

vem se apropriando dessa nova modalidade de  negociação.   

Assim, o Estado poderia atuar na prevenção de diversas variantes de crimes e 

fraudes  contra investidores, bem como proteger a economia estatal diante da 

imprevisibilidade e  volubilidade do mercado de criptomoedas.   

 

IV – DA REGULAÇÃO DA CRIPTOMOEDA  

 

IV.1. Da regulamentação e tributação das criptomoedas no estrangeiro  

 

Devido à descentralização das criptomoedas, ou seja, da desnecessidade de 

intermediadores nas transações dos criptoativos, esses negócios são 

operacionalizados em todo  âmbito internacional e várias potências mundiais vêm 

manifestando suas preocupações e  suscitado possibilidades de regulamentação 

desses ativos.   

O Ministério das Finanças Holandês (Ministerie van Financieïn)7 apresentou 

                                                     
5 CARRO, Rodrigo. CVM vê indícios de pirâmide em operações da Investimento Bitcoin. Disponível em:  
<https://valorinveste.globo.com/mercados/cripto/noticia/2019/08/28/cvm-ve-indicios-de-
piramide-em-operacao da-investimento-bitcoin.ghtml.> Acesso em: 04. ago. 2019. 
6 GOMES, Helton Simões; LAPORTA, Taís. Bitcoin já tem mais que o dobro de investidores da bolsa no 
Brasil.  Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/bitcoin-ja-
tem-mais-que-o-dobro de-investidores-da-bolsa-no-brasil.ghtml.> Acesso em: 04 ago. 2019. 
7  ROCHA, Luciano. Banco Central da Holanda prepara medidas para regulamentar o setor de 
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parecer  sobre Bitcoin por meio de uma Carta, em 10 de abril de 2013. Segundo o 

Ministério, as Bitcoins  não podem ser consideradas moedas (em seu sentido legal), 

pois essa necessitaria de supervisão  central e estabilidade. Da mesma forma, 

também não são consideradas dinheiro eletrônico ou  produto financeiro. A referida 

Carta menciona, ainda, que os contribuintes que obtiverem lucros  com o uso de 

Bitcoins estarão sujeitos às regras gerais do Imposto de Renda (IR), e que as  

transações serão regidas pelas regras gerais do Imposto Sobre o Valor Agregado 

(IVA).  Atualmente, a Holanda pretende regulamentar questões ligadas a crimes e 

fraudes com  criptoativos.  

Também em abril de 2013, o Canadá Revenue Agency (CRA) anunciou que os 

usuários  de Bitcoins têm que pagar imposto sobre as transações realizadas com a 

criptomoeda, tendo  regras diferentes para a sua utilização, seja para comprar bens 

e serviços, ou se adquiridas para  fins especulativos. Atualmente, o Canadá traz 

novas regulamentações também para a mineração  de criptomoedas. Na cidade de 

Innisfil, em Ontário, foi anunciado um plano piloto em que a população poderá pagar 

seus impostos sobre a propriedade com Bitcoins8, com possíveis  extensões para 

outras criptomoedas.   

Na Finlândia, em 2013, a sua Autoridade Tributária (Vero Skatt)9 emitiu uma  

manifestação esclarecendo como seria o tratamento jurídico conferido às Bitcoins, 

descartando  o seu enquadramento como moeda. O referido documento é bastante 

abrangente e fornece  vários exemplos práticos demonstrando como calcular o lucro 

tributável em transações com a  utilização de criptomoeda. Segundo a perspectiva 

da Vero Skatt, os lucros das vendas de  Bitcoins podem ser tributados como ganhos 

de capital. Além disso, o valor gerado pela  mineração também está sujeito ao 

Imposto de Renda. Em maio de 2019, entrou em vigor  naquele país o Ato sobre 

Provedores de Moedas Virtuais e Emissores de Criptomoedas, que  prevê que os 

                                                     
criptomoedas.  2019. Disponível em: <https://www.criptofacil.com/banco-central-da-holanda-
prepara-medidas-para regulamentar-o-setor-de-criptomoe.> Acesso em: 11 set. 2019. 
8 TECMUNDO. Cidade do Canadá começa a aceitar pagamentos de impostos com Bitcoin. Disponível 
em:  <https://www.tecmundo.com.br/mercado/140008-cidade-canada-comeca-aceitar-
pagamentos-impostos bitcoin.htm.> Acesso em: 05 ago. 2019. 
9 ORLANDELI, Beatriz. Presidente da Filândia aprova ato para regulamentar provedores de serviços  
relacionados a criptomoedas. 2019. Disponível em: <https://webitcoin.com.br/presidente-da-
finlandia-aprova ato-para-regulamentar-provedores-de-servicos-relacionados-a-criptomoedas-
abr-28/.> Acesso em 25 ago. 2019. 



 
 
 
 
324 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

provedores de criptomoedas, normalmente as exchanges, deverão realizar registro  

junto à Autoridade de Supervisão Financeira e deverão atender aos requisitos 

estatutários.  

A Direção Norueguesa de Fiscalidade (Skatteetaten)10 emitiu uma declaração  

explicando que o Bitcoin é um ativo e não uma moeda, e que incide Imposto de Renda 

sobre os  ganhos de sua venda. Para os efeitos do IVA, o fornecimento da 

criptomoeda constitui  fornecimento de serviços eletrônicos. Por não ser uma moeda 

legal, não se aplica à Bitcoin a  isenção de serviços financeiros. Em outubro de 2018, 

a Noruega emitiu novo regulamento sobre  as criptomoedas, cujo objetivo era reduzir 

a ocorrência de lavagem de dinheiro nas exchanges nacionais. Segundo a norma, 

haveria a exigência de que as exchanges cumpram as regras  relativas à lavagem de 

dinheiro.  

Já no Reino Unido, em 2014, suas autoridades fiscais (Receita e Alfândega de 

Sua  Majestade  HMRC) se posicionaram sobre o tratamento tributário incidente 

sobre a renda11 obtida por meio de atividades que envolvem a Bitcoin, informando 

que a receita auferida está  sujeita às regras gerais de Imposto de Renda e ganhos 

fiscais, analisando-se cada caso e observando a legislação e as jurisprudências. 

Consideraram também que a mineração está fora  do âmbito do IVA, e que as trocas 

entre moedas tradicionais e Bitcoins ficam isentas, mas que  a troca de bens e 

serviços por bitcoins está sujeita ao IVA. Em 2019, a Financial Conduct  Authority 

(FCA), autarquia do Reino Unido que regula o setor financeiro, elaborou uma cartilha  

sobre o mercado de criptomoedas. Essa cartilha não regula, mas orienta a sua 

utilização, pois a  regulamentação depende de mudança nas leis do país.   

Em março de 2014, o Conselho Fiscal e Aduaneiro da Estônia (Maksu-ja 

Tolliamet)  declarou que as criptomoedas não são moedas eletrônicas e, sim, 

propriedade, ou seja, um bem  cuja alienação ou a troca/permuta dá ensejo ao ganho 

                                                     
10 WEBITCOIN. Noruega estabelece novas regras aos provedores de criptomoedas. Disponível em:  
<https://webitcoin.com.br/noruega-estabelece-novas-regras-aos-provedores-de-criptomoedas-
out-7/>. Acesso  em: 31 ago. 2019. 
11 RIGGS, Wagner. Reguladora do Reino Unido define orientações sobre o mercado de criptomoedas. 
2019.  Disponível em: <https://portaldobitcoin.com/reguladora-do-reino-unido-define-orientacoes-
sobre-o-mercado-de criptomoedas/>. Acesso em: 31 ago. 2019. 
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de capital12. As receitas auferidas dessas  negociações estão sujeitas a tributações 

sobre as relações negociais quanto ao Imposto de Renda  e as arrecadações 

previdenciárias. Além disso, estão também sujeitas à regulamentação do IVA,  e não 

estão isentas as operações que não constituem a utilização das Bitcoins como um 

mero  meio de pagamento. No presente, as autoridades da Estônia pretendem 

reforçar a  regulamentação das criptomoedas13, pois foi observado que empresas 

envolvidas nesse tipo de  negócio específico estavam também registradas no 

Departamento de Lavagem de Dinheiro,  gerando desconfiança em relação à 

possibilidade de as criptomoedas serem utilizadas com  propósitos ilícitos. Além 

disso, o país recentemente introduziu novas regras sobre o mercado  de 

criptomoedas, em que eles obrigam as bolsas e provedores de serviços de ativos 

virtuais a  cumprirem as regras contra o financiamento de terrorismo, assim como 

as demais leis aplicadas  às instituições financeiras. Em maio de 2019, a Estônia 

também intensificou a regulamentação  relacionada ao licenciamento para empresas 

de criptomoedas no país, onde pretendem combater  o branqueamento de capitais.  

Os Estados Unidos foram os mais cautelosos em relação às questões fiscais  

relacionadas a moedas digitais. Em 2013, um relatório do Advogado dos 

Contribuintes  Americanos para o Congresso 14 , revelou que era extremamente 

necessária a orientação sobre o  tratamento fiscal das moedas digitais no mercado. 

Isso foi considerado por ele um dos  problemas mais graves a serem enfrentados 

pelo Internal Revenue Service (IRS). Com esse relatório, ficou claro que o uso de 

criptomoedas é crescente e que o governo é responsável por  informar a população 

sobre as regras que as circundam.   

Outro departamento do tesouro dos EUA, o Financial Crimes Enforcement 

(FinCEN),  emitiu em março de 2013 uma lista de orientações interpretativas que 

esclareceram algumas  obrigações das pessoas envolvidas com a criação, obtenção, 

                                                     
12  JEFERSON. Mundo: Estônia, Malta e Suíça estão entre os países líderes em blockchain. 2019. 
Disponível em:  <https://guiadobitcoin.com.br/estonia-malta-suica-paises-lideres-blockchain/>. 
Acesso: 31 ago. 2019 
13 GRYBOGI, Bruna. Reguladores da Estônia pretendem reprimir o mercado de criptomoedas. 2019. 
Disponível  em: <https://bitnoticias.com.br/reguladores-da-estonia-pretendem-reprimir-o-mercado-
de-criptomoedas/>.  Acesso em: 31 ago. 2019. 
14 BAL, Aleksandra. How to Tax Bitcoin?.2015. 282f. International Bureau for Fiscal Documentation. 
Amsterdam.  The Netherlands. 2015 pg. 278-281. 
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distribuição, troca, aceitação ou  transmissão de criptomoedas.   

Já em maio de 2013, o Escritório de Contabilidade do Governo (GAO) 15 

publicou  relatório que tinha como objetivo explorar potenciais riscos de 

conformidade fiscal associados  a criptomoedas. O GAO recomenda que o IRS 

encontre formas relativamente baratas de manter  o contribuinte informado acerca 

dos vários assuntos que envolvem moedas digitais. Após  análise do relatório, o IRS 

concordou em implementar essa recomendação. Foi emitido então,  no dia 25 de 

março de 2014, um aviso do IRS contendo 16 (dezesseis) perguntas e respostas  

sobre diversos aspectos das moedas digitais conversíveis. De acordo com esse 

aviso, a moeda  digital é tratada como propriedade (e não como moeda) para fins de 

tributação federal dos EUA. A prestação de orientação pelas autoridades fiscais 

representa um avanço no que concerne às  possibilidades de regulamentação dos 

criptoativos, tendo em vista que assim se pode ter mais  segurança na sua utilização.   

O Secretário do tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, em entrevista à 

Squawk  Box da CNBC, revelou que novas normas rígidas serão criadas para garantir 

que as  criptomoedas não sejam usadas para fins ilícitos, e nem que virem um 

paraíso fiscal virtual. A  sua preocupação tem fundamento, pois dados16 indicam que 

milhões de dólares que são  convertidos em Bitcoin e outras criptomoedas são 

utilizadas para fins ilícitos, uma vez que o  caráter descentralizado e livre dessa forma 

de transação favorece sobremaneira esses fins  escusos, tendo em vista, 

principalmente, que a fiscalização e regulamentação não tem  acompanhado em 

velocidade adequada o desenvolvimento tecnológico e suas inovações,  

principalmente no que concerne à criação das criptomoedas.   

Considerando-se a posição dos vários países analisados, pode-se inferir que 

todos eles  estão, de certa forma, engatinhando no sentido da regulamentação da 

criptomoeda e de sua  tributação, apesar de ainda ser uma área de grandes 

incertezas. Ademais, o que se encontra em  comum entre eles é que todos estão 

                                                     
15  CONFIO NA COMPRA. Como os Estados Unidos tratam o Bitcoin? Disponível em:  
<https://confionacompra.com/posicao-dos-estados-unidos-sobre-bitcoin-criptomoedas-
regulamentacao-leis/.> Acesso em: 31 ago. 2019. 
16 FRANK, Thomas. –nuchin says Treasury will ensure bitcoin doesn t become Swiss-numbered bank 
accounts.  2019. Disponível em: <https://www.cnbc.com/2019/07/18/mnuchin-says-us-will-ensure-
bitcoin-doesnt-become like-anonymous.html.> Acesso em: 31 ago. 2019. 
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percebendo a necessidade de se regulamentar a  criptomoeda, tendo em conta que 

o seu surgimento deu ensejo a vários questionamentos tanto  jurídicos quanto 

econômicos relativos ao futuro e ao modo que as transações econômicas se  darão 

majoritariamente. A ocorrência de uma economia livre e descentralizada enseja  

modificações no âmbito legal, seja para proteger a economia já consolidada pelos 

países, seja  para se utilizar da novidade para impulsionar a economia estatal ou para 

se proteger de possíveis  fraudes ou crimes financeiros.   

Ademais, o avanço decorrente das inovações tecnológicas dos últimos anos 

vem  demonstrando uma nova realidade a ser enfrentada pelos juristas 

internacionalmente, e que as  adaptações a essas novas ferramentas são vitais e 

urgentes. Com isso, é fundamental que o  Brasil se adeque às novidades, tomando 

por base o que tem sido adotado internacionalmente.  Assim, considerando a 

possibilidade concreta de acréscimo de capital decorrente das transações  

realizadas por meio de criptomoedas, fato gerador próprio de Imposto de Renda, já 

reconhecido  por diversos países, o Brasil deve seguir essa corrente com o escopo 

de assegurar aos  contribuintes a aplicação conforme do ordenamento jurídico 

vigente, a fim de evitar a possíveis  fraudes e demais crimes que lesem tanto os 

indivíduos quanto a pátria, considerada em sua  coletividade.   

 

IV.2. Da regulamentação e tributação das criptomoedas no Brasil  

 

Como visto, em diversos países do mundo como a Noruega, Reino Unido e 

Estados  Unidos, vêm se discutindo o tratamento que deve ser conferido às 

criptomoedas, e o Brasil  felizmente não está apartado dessa importante questão. O 

que se instaura como matéria de  grande relevância jurídica nesse contexto é a sua 

regulamentação, isto é, a criação de meios que  possibilitem a obtenção de 

informações e dados dos titulares das criptomoedas e o  monitoramento das 

transações por órgãos de controle, a fim de dificultar a utilização desse  disruptivo 

sistema para o desempenho de operações que tenham como objetivo precípuo o  

cometimento de práticas ilícitas.   

Objetivando a regulamentação referida, o Poder Legislativo brasileiro e 

diversos  outros órgãos importantes e expressivos da sua organização interna, 
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redigiram Projetos de Lei, além de comunicados e ofícios que demonstram o 

princípio norteador da regularização da  matéria em voga, ressaltando a necessidade 

real de tributação das criptomoedas. O Projeto de Lei 2.303 de 201517, apresentado 

na Câmara dos Deputados, dispõe sobre  a inclusão das moedas virtuais e 

programas de milhagem aéreas na definição de arranjos de  pagamento  estando 

sob a supervisão do Banco Central. Esse projeto de lei objetiva alterar a  Lei n° 12.865 

de 2013 e a Lei nº 9.613 de 199818, para equiparar as criptomoedas às moedas  

eletrônicas.  

O referido projeto de lei foi um importante passo tomado pelo Poder 

Legislativo,  visando a regulação das criptomoedas frente a observância do grande 

aumento da quantidade  de usuários e de transações que envolvem as 

criptomoedas 19 . Além disso, o anonimato presente  em toda a sistemática de 

utilização do sistema das blockchain, apesar de solucionar a  problemática suscita 

por Nakamoto, relativa aos generais bizantinos, extinguindo a utilização  de 

entidades intermediárias nas transações, abre margem para a utilização do mesmo 

sistema  para a lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos.   

Vale ressaltar, porém, que tratar como sinônimos as Criptomoedas e as 

Moedas  Eletrônicas, como objetiva o Projeto de Lei, revela-se um equívoco. 

Primeiramente, é notória a  complexidade de toda a sistemática que envolve as 

criptomoedas e toda a minúcia e  aprofundamento que o tema exige. Além disso, 

integrar e tratar como iguais dentro de uma  mesma lei as milhagens aéreas, cartões 

de transporte e de alimentação, questões que em nada  se assemelham às 

criptomoedas, não é o mais acertado como política nacional. As  criptomoedas, na 

verdade, se denominam e se caracterizam como moedas virtuais.   

Dessa forma, a nova tentativa de regulação legislativa por meio do Projeto de 

                                                     
17  CÂMARA. Projeto de Lei 2303/15: Inteiro Teor. Disponível em:  
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1358969&filename=PL+
2303/2015.  Acesso em 06 ago. 2019.  
18 BRASIL. Lei 9.638. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm.> Acesso 
em 07  ago. 2019. 
19 GOMES, Helton Simões; LAPORTA, Taís. Bitcoin já tem mais que o dobro de investidores da bolsa 
no Brasil.  Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/bitcoin-ja-
tem-mais-que-o-dobro de-investidores-da-bolsa-no-brasil.ghtml.> Acesso em: 04 ago. 2019.  
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Lei nº 2.303 de 201520, demostra que a legislação brasileira passou a ter um olhar 

mais criterioso sobre  as criptomoedas, visando a regulação e a tributação das 

mesmas. 

Já em 2017, por meio do Comunicado nº 31.37921, o Banco Central (BACEN) 

se  manifestou pela segunda vez sobre as criptomoedas e, nessa oportunidade, se 

posicionou de  forma mais expressiva do que em relação à primeira vez, ocasião em 

que se preocupou mais  em informar a sociedade sobre o assunto. Nesse novo 

comunicado, o Banco Central sinaliza a  preocupação que se estende pelos diversos 

campos acadêmicos em relação à regulação das  criptomoedas. Ressalta o 

comunicado a preocupação que se tem com a utilização das  criptomoedas em 

atividades ilícitas e a possibilidade de investigação e demais consequências  àqueles 

que forem indiciados por tais práticas.   

Posteriormente, em 2018, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também 

se  manifestou por meio do Ofício Curricular n° 11 de 201822, pelo qual demonstra 

compartilhar  da preocupação dos diversos órgãos reguladores e supervisores no 

Brasil e do mundo relativa  à probabilidade de financiamento de atividades ilegais, 

operações fraudulentas, manipulação de  preços e outras práticas similares e ilícitas 

através do mercado das criptomoedas. Além disso,  por meio desse ofício, a 

Comissão faz recomendações no sentido de que todos os investimentos  sejam 

feitos por meio de plataformas de negociação, as exchanges, e que estas estejam  

devidamente submetidas à jurisdição e à supervisão dos órgãos reguladores que 

tenham poder  para coibir e represar quaisquer práticas ilícitas, tendo em vista a 

obrigatoriedade de prestação  de contas e fornecimento de informações aos órgãos 

governamentais.   

Mais recentemente, em abril de 2019, foi apresentado à Câmara dos 

                                                     
20  CÂMARA. Projeto de Lei 2303/15: Inteiro Teor. Disponível em:  
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1358969&filename=PL+
2303/2015.  Acesso em 06 ago. 2019. 
21  BACEN. Comunicado Banco Central. Disponível em:  
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=comunicado&numero=31379. 
Acesso em 09  ago. 2019. 
22  CVM. Ofício Curricular n° 11 de 2018 CVM. Disponível em:  
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-
1118.pdf.> Acesso em: 10 out. 2019. 
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Deputados Projeto  de Lei 2.060 23 , que visa a específica regulação do uso das 

criptomoedas e tem como destaque  a imposição de penas severas em razão do uso 

fraudulento das moedas virtuais. Além disso, o  novo projeto traz definições de 

conceitos tais como o de criptoativos e sobre o que seriam os  chamados 

intermediadores, que são aquelas pessoas jurídicas que prestam os serviços de  

intermediação da negociação de criptoativos, pós-negociação e custódia dos 

mesmos. No texto  de justificação do projeto de lei, se fundamenta: 

 

Essencialmente segura, a tecnologia, quando fomentada em ambiente  regulado, 

constitui elemento instrumental à redução de fraudes nas relações  comerciais, dada a 

imutabilidade de sua cadeia de blocos de dados. Serve,  ademais, por seu caráter público, 

ao combate à lavagem de dinheiro e à  corrupção, utilidade que se mostra premente no 

atual contexto brasileiro.  (grifo nosso).  

 

A apresentação desse Projeto de Lei e a redação do mesmo supre as grandes  

preocupações das entidades e órgãos nacionais frente à possibilidade do 

cometimento de  diversos ilícitos por meio da utilização das criptomoedas, bem 

como confere maior segurança  aos seus usuários com a finalidade de investimento.   

Ainda no princípio de 2019, em Manual24 que a Receita Federal publica com 

diversas  perguntas e respostas relativas à declaração de Imposto de Renda do ano 

corrente, foi abordado  o tema das moedas virtuais. Segundo esse compilado, na 

resposta de nº 447 fornecida pela  Receita Federal, as criptomoedas são 

consideradas no Brasil como ativos financeiros e,  portando, devem ser declaradas 

no Imposto de Renda, estando sujeitas à tributação.   

Vale ressaltar que, apesar da constante preocupação com a prevenção dos 

possíveis  ilícitos que possam ser encobertos pelas criptomoedas, na prática 

tributária não existe  relevância na apuração da origem dos valores de atividades 

adimplidas com as criptomoedas,  sendo suficiente que exista aumento de 

                                                     
23  CÂMARA. Projeto de Lei 2060 de 2019  Inteiro Teor. Disponível em:  
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1728497&filename=PL
+2060/2019. > Acesso em: 10 ago. 2019. 
24 MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Perguntas e Respostas IRPF 2019  Moeda Virtual  Como Declarar - 
Página  183. Disponível em: 
<http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/perguntao/perguntas-e respostas-
irpf-2019.pdf.> Acesso em 11 ago. 2019. 
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patrimônio para que haja a incidência de tributo. Por  expressa previsão no art. 118, 

I, do CTN25, o princípio jurídico que rege o Direito Tributário é  o pecunia non olet , 

ou seja, dinheiro não tem cheiro, possibilitando que incida Imposto de  Renda sobre 

acréscimos patrimoniais, independentemente de se esses acréscimos advêm de  

atividades ilícitas ou não. Portanto, os detentores que decidem omitir a existência 

das suas  criptomoedas na declaração de Imposto de Renda devem estar cientes das 

possíveis  consequências administrativas, tributárias, penais e civis. Esse fato 

demonstra mais uma vez o  grau de importância da regulação já existente.   

Por fim, mais recentemente, desde 1° de agosto de 2019, iniciou-se um novo 

ciclo das  criptomoedas no Brasil e mais uma nova fase de regulação para as moedas 

virtuais, dessa vez  ainda mais compulsória, que passou a viger. A nova regra foi 

anunciada pela Receita Federal por meio da Instrução Normativa nº 1.888 de 201926, 

publicada em maio do corrente ano. Por meio dessa norma, a Receita Federal 

estabeleceu que todos que operam com moedas virtuais  corretoras, plataformas 

de pagamentos ou pessoas físicas  deverão informar ao governo todas  as 

transações que foram feitas no mês anterior. Dentre as informações que devem ser 

fornecidas,  estão o nome dos envolvidos, valores, data e taxas que devem ser 

informadas sempre que uma  transação ultrapassar R$30.000,00 (trinta mil reais).   

Com essa nova norma advinda da Receita Federal, e as declarações 

anteriormente  concedidas, fica evidente que não é possível que os usuários das 

criptomoedas se afastem da  regulamentação já existente. As próprias empresas do 

setor, ao se manifestarem sobre o assunto  em entrevista para a revista EXAME27, 

reconhecem o benefício da regulamentação. Nessa  reportagem, o Presidente da 

corretora –ercado Bitcoin afirmou que a instrução normativa  ajuda a combater o 

mau uso dos criptoativos (2019)  e é natural que a regulação também  evolua, à 

                                                     
25 Código Tributário Nacional, art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: 
I - da  validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou 
terceiros, bem como da  natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; 
26  RECEITA FEDERAL. Instrução Normativa RFB nº 1888, de 03 de maio de 2019. Disponível em:  
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592. 
Acesso em 15  ago. 2019.  
27  OLIVEIRA, Carol. Primeira regulação para criptomoedas começa hoje no Brasil. Disponível em:  
<https://exame.abril.com.br/mercados/primeira-regulacao-para-criptomoedas-comeca-hoje-no-
brasil/>. Acesso  em 16 ago. 2019. 
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medida que mais pessoas vão aderindo às criptomoedas. Edisio Pereira Neto (2019),  

o presidente de outra empresa da área, a Z.Ro, afirmou que esse é um passo 

importante para a  profissionalização do mercado .   

Diante de todo o histórico narrado, resta evidente que já existem mecanismos 

que  regulam e norteiam os caminhos a serem seguidos por toda a coletividade de 

usuários e  intermediários das criptomoedas, sendo que a aprovação de um projeto 

de lei específico sobre  o tema somente sedimenta a discussão. O esforço regulatório 

não se justifica pura e  simplesmente por um interesse em tributar o sistema de 

moedas virtuais, mas sim por uma  preocupação genuína com a estrutura social e 

econômica do país, visando sempre prevenir que  ilícitos se multipliquem em prejuízo 

de toda a sociedade. Ressalta-se ser desnecessária uma lei criando um imposto que 

incida especificamente sobre as criptomoedas, haja vista que o Imposto  de Renda 

já incide inexoravelmente sobre o ganho de capital, que ocorre quando os usuários  

das criptomoedas decidem por investir seus recursos em criptoativos e, 

posteriormente à sua  valorização, os alienam ou permutam.  

Além do mais, deve-se sempre ter de forma clara que a regulação não é 

sinônimo de  controle opressivo ou de restrição da utilização das criptomoedas, mas 

sim uma forma de  imprimir maior segurança e transparência para os próprios 

usuários, sem retirar os benefícios que as novas tecnologias proporcionam para a 

toda a sociedade. A partir do momento em que  as autoridades e órgãos competentes 

passam a ter maior clareza de quem são aqueles que  utilizam as criptomoedas e 

quais são as transações feitas, é possível que sejam desenvolvidos  trabalhos de 

prevenção e de controle de fraudes, lavagem de dinheiro e de combate ao 

financiamento de grupos terroristas e criminosos. 

 

V – DA NECESSÁRIA TRIBUTAÇÃO NO CASO EM EXAME  

 

V.1. Da não aplicação da teoria estatal da moeda às criptomoedas  

 

Buscou-se na doutrina brasileira de Direito Monetário, que toma como base 

teóricos  estrangeiros, respaldo para os estudos nesse Memorial desenvolvidos. A 

referida área  doutrinária promove três conceitos relevantes que resultaram na 
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chamada Teoria Estatal da  Moeda, quais sejam: o de padrão monetário, ordem 

pública e confiança. Nesse momento,  destaca-se a definição de padrão monetário, 

que diz respeito ao regime jurídico da moeda, cujo  estabelecimento é de 

competência única do Estado. Nesse sentido, não concerne aos sujeitos,  de forma 

individual, ajustarem padrão diverso daquele que foi estipulado no ordenamento  

jurídico pátrio.  

Consoante a Teoria Estatal da Moeda, o Estado atua como autoridade que 

detêm o  poder de polícia, isto é, o poder de sanção e fiscalização para os particulares 

que eventualmente  desafiem a relação de confiança estabelecida e fraudam a ordem 

estatal. Em um Estado de  Direito, essa atuação acera a existência de uma ordem 

pública e a posição última deste na  hierarquia que é estabelecida, por ele mesmo, 

dentro do sistema monetário.   

A moeda, que se considera a mais importante da organização monetária, é 

aquela que  consegue exercer universalmente todas as funções clássicas listadas 

acima. No entanto, o que  nos interessa, restrita e especificamente, é o seu uso em 

grande medida nas transações  monetárias (meio de troca) e como um instrumento 

de liberação de vínculos obrigacionais. 

Em razão das grandes reformas estatais, que vem ocorrendo nos últimos 

anos, visando,  principalmente, adaptar as estruturas do Estado a uma sociedade de 

risco, Ricardo Lobo Torres28 sustenta:   

 

[...] tem levado à recente criação de inúmeros ingressos financeiros que devem  ser 

examinados sob a ótica que repulsa a ideia de legalidade estrita, pois  incidem sobre 

atividades expressamente complexas e cambiantes  tecnologicamente, que tornaram 

impossível o fechamento dos conceitos  indeterminados em que se expressam os 

respectivos fatos gerados, tudo o que  conduz à atividade regulamentar da 

Administração e a judicialização da  política.  

 

O advento da sociedade de risco e das novas tecnologias, principalmente das  

criptomoedas, faz surgir questionamentos acerca do enquadramento jurídico que a 

                                                     
28 TORRES, Ricardo Lobo. O caso da contribuição ao seguro de acidentes de trabalho (SAT). In: DERZI, 
Misabel  Abreu Machado (coordenadora). Construindo o Direito Tributário na Constituição: uma 
análise da obra do  Ministro Carlos Mário Veloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2014, p 12.  
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elas deve ser  conferido. No entanto, momentaneamente não se aspirara o 

esgotamento das definições de tais  classificações possíveis. Contudo, nos resta 

comprovado, não deixando margem para  imprecisões, qual foi efetivamente a 

transação praticada pelo recorrente e o fato gerador que  deve ser tributado, a 

permuta entre bens.  

A Bitcoin é uma moeda de emissão privada, isto é, não contém a presença de 

nenhuma  autoridade que garanta a sua validade ou o seu lastro, e atua em diversas 

situações como meio  de pagamento, unidade de conta ou reserva de valor. Todavia, 

ainda assim não preenche os  requisitos econômicos e legais à configuração de uma 

moeda estatal. Ademais, em razão do seu  caráter particular, não existe autoridade 

central que regule o seu desenvolvimento, sendo que a  sua criação e manutenção 

estão exclusivamente ligadas ao uso crescente da tecnologia.  Portanto, fica 

clarividente que, a partir das demarcações da Teoria Estatal da Moeda, ela não  pode 

ser considerada moeda com curso legal ou forçado.   

Não obstante, a partir da análise do caso em comento e na atuação do 

recorrente, fica  evidenciado que a Bitcoin fui utilizada como um objeto de troca, que 

resultou em uma permuta tributável. A permuta dispensa o elemento monetário, pois 

as partes, como preceitua Clovis  Beviláqua29 em comentário ao art. 1.164 do Código 

Civil de 1916, se obrigam a dar uma coisa  por outra, que não seja dinheiro, ficando 

assim cada contratante obrigado a transferir para o  outro a propriedade da coisa 

que foi objeto do negócio.   

Dessa forma, demonstrar-se-á a razão pela qual a existência de permuta no 

caso em  análise é a razão pela qual a tributação de proventos do recorrente, haja 

vista o seu acréscimo  patrimonial, e legítima e de prerrogativa do Estado brasileiro.   

 

V.2. Da ocorrência do fato gerador do imposto de renda pela ocorrência de permuta  

 

A Constituição Federal de 1988 preceitua, em seu art. 153, inciso III, que 

compete à  União instituir imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. 

Todavia, o referido  comando constitucional não delimitou o conceito de renda, que, 

                                                     
29 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil Comentado. Volume IV. 9ª Edição. Saraiva. São Paulo, p 
231.  
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por sua vez, restou consolidado  no Código Tributário Nacional (CTN). Em 

observância ao art. 146, III, a  da CF’B/8830, o  referido Código definiu o fato gerador 

do aludido imposto, consolidando, dessa forma, um  parâmetro para se aferir o 

alcance do conceito de renda para fins tributários.   

Assim, a partir da leitura do art. 43 do CTN, extrai-se que o imposto de renda 

tem  como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de um 

valor. Nesse  diapasão, Brandão Machado31 aduz que a aquisição supõe que alguém 

passe a ser titular de  algo do qual não era titular . De tal modo, a ocorrência do fato 

gerador do imposto de renda é  verificada no momento em que há o acréscimo 

patrimonial do contribuinte, ao auferir aquilo  que anteriormente não lhe pertencia.  

De acordo com Fernando Moura Fonseca 32 , as definições de renda 

pressupõem a  existência de um poder de consumo, sem qualquer vinculação ao seu 

efetivo exercício.  Seguindo a lógica desse raciocínio, sustentado por Holmes, a 

tributação deveria incidir sobre a  capacidade de fazer algo no futuro e não sobre o 

agir efetivo. Nesse sentido, o fundamento  reside na possibilidade de dispor do 

acréscimo patrimonial adquirido e não na disposição efetiva  do acréscimo.  

Oportunamente, válido destacar a manifestação desse Excelso Supremo 

Tribunal  Federal a respeito do conceito de disponibilidade econômica e jurídica 

(art. 43, caput, CTN) no julgamento do RE 172.058-1/SC, Pleno, pelo Rel. Ministro 

Marco Aurélio, em que restou  assentado que:   

 

A aquisição de disponibilidade econômica corresponde ao que os economistas  chamam 

'separação' de renda: é a sua efetiva percepção em dinheiro ou outros valores.  A 

aquisição de 'disponibilidade jurídica' corresponde ao que os economistas chamam  de 

'realização' da renda: é o caso em que, embora o rendimento ainda não esteja  

'economicamente disponível' (isto é, efetivamente percebido), entretanto o  beneficiário 

já tenha título hábil para percebê-lo.33   

                                                     
30  CFBR/88, art. 146. Cabe à lei complementar: III - estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária,  especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em 
relação aos impostos discriminados  nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de 
cálculo e contribuintes; 
31 Apud FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Imposto sobre a renda: uma proposta de diálogo com 
a  contabilidade. Editora Fórum. Belo Horizonte, 2018, p. 179 
32 Idem, 2018, p. 55 
33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 172.058-1/SC. Pleno. Relator: Rel. Ministro Marco Aurélio. 
2014. 
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Com base no entendimento supracitado, a aquisição de disponibilidade 

jurídica  corresponde ao que denominam de realização . —a visão da doutrina 

majoritária, entende-se  por realização o vínculo existente entre a incidência do 

tributo e a ocorrência de uma transação.  Isso posto, válido destacar que há duas 

correntes quanto à imprescindibilidade da realização  sob a ótica do conceito de 

renda para fins de tributação. A primeira delas sustenta que  acréscimos de valor não 

realizados não poderiam ser considerados renda. Noutro giro, o  acréscimo 

patrimonial seria considerado renda para fins de tributação, independentemente da  

ocorrência da realização.34   

No caso em exame, tendo em vista que ocorreram sucessivas transações a 

título de  permuta, sobre as quais foi possível verificar a aferição de renda em um 

determinado lapso temporal, verifica-se a efetiva realização própria do acréscimo 

patrimonial. Dessa forma,  consoante o precedente dessa própria Suprema Corte, 

vislumbra-se a disponibilidade jurídica  do contribuinte quanto ao ganho auferido e, 

consequente, a ocorrência do fato gerador do  imposto de renda, nos moldes do art. 

43 do CTN.   

De acordo com Amílcar de Araújo Falcão 35 , compreende-se ainda, como 

conceito de  renda tributável, o acréscimo patrimonial proveniente do emprego do 

capital, do trabalho ou da  combinação de ambos, expresso em dinheiro ou nele 

determinável, e apurável em um momento  ou um período de tempo. Dessa forma, 

verificado o ganho de capital, há a incidência da  tributação sobre a renda, 

independentemente se o valor do montante auferido é expresso em  dinheiro, uma 

vez que basta que nele seja estimável. 

Nessa mesma linha de entendimento, o art. 128, §4º, II do Decreto nº 

9.580/1836. O recém-publicado Regulamento do Imposto de Renda (RIR) preconiza 

que serão consideradas  na apuração do ganho de capital, para fins de incidência do 

imposto de renda, a operação de  permuta. Válido pontuar que permuta (ou troca) 

                                                     
34 FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Imposto sobre a renda: uma proposta de diálogo com a 
contabilidade.  Editora Fórum. Belo Horizonte, 2018, passim  
35 Apud COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 14ª Edição. Editora 
Forense.  Rio de Janeiro, 2015, p. 433 
36 DOU. Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/- 
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51525535/do1-2018-11-23-decreto-n-9-580-de-22-
de-novembro de-2018-51525026. Acesso em: 16 ago. 2019. 
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consiste na obrigação recíproca das partes  contratantes em dar uma coisa pela 

outra, conceito esse que deve ser obrigatoriamente  observado, sob pena de ofensa 

ao art. 110 do CTN, que prevê a impossibilidade de alteração da  definição, conteúdo 

e alcance de conceitos de direito privado utilizados para delimitação de  

competências tributárias.   

No cenário em apreço, a sucessiva troca de 01 (uma) Bitcoin por 150 (cento e  

cinquenta) Litcoins e, posteriormente, a troca das 150 Litcoins pelo veículo 

automotor, adequa se, claramente, ao conceito de permuta para fins de tributação. 

Dessa forma, é explícita a  constatação da ocorrência do fato gerador do imposto de 

renda, tendo em vista que as  respectivas permutas realizadas por meio das 

criptomoedas foram aptas a aumentar o  patrimônio do Recorrente ao final da 

operação, resultando, por conseguinte, no incremento de  sua capacidade 

contributiva.   

Na oportunidade, a Receita Federal em seu manual de Perguntas e Respostas 

(pergunta  nº 607)37, informa que os ganhos provenientes de moedas virtuais que 

sejam superiores a  R$35.000,00 são tributados, a título de ganho de capital, exigindo, 

ainda, que as operações  realizadas sejam comprovadas com documentação hábil e 

idônea. Nesse ponto, não paira  dúvida quanto à possibilidade de tributação do ganho 

decorrente da permuta realizada pelo  Recorrente, uma vez que supera o valor 

determinado pelo órgão fiscal.   

 

V.3. Da incidência do imposto sobre a renda na permuta sem torna   

 

Não se nega, Excelentíssimos Ministros, que, historicamente, a Procuradoria-

Geral da  Fazenda Nacional (PGFN) já havia se manifestado no sentido de não haver 

a incidência do imposto de renda na ocorrência de uma mera troca de bens sem 

                                                     
37  MINISTÉRIO DA FAZENDA. Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física: Perguntas e Respostas. 
Disponível  em: http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-
perguntas-e-respostas versao-1-1-03032017.pdf. Acesso em 18 ago. 2019. 



 
 
 
 
338 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

torna, de acordo com os pareceres PGA nº 970/9138 e nº 454/9239. Na oportunidade, 

conforme PGA nº 970/91, restou  consolidado o entendimento de que não se 

vislumbrava qualquer ganho de capital em uma  permuta pura e simples. No mesmo 

sentido, o Parecer PGA nº 454/92 aduz que, na operação  de permuta, ocorre a mera 

substituição de um bem de uma natureza por outro de natureza  diferente.  

Todavia, tal como é possível aferir a partir das datas dos referidos pareceres, 

esse  posicionamento da PGFN se encontra ultrapassado, porque escapava à 

previsibilidade da época  as novas formas de se realizar operações financeiras. 

Destarte, o entendimento supracitado não  mais se coaduna com a evolução 

tecnológica no contexto atual, bem como obsta que o Estado  acompanhe os novos 

meios de disponibilidade econômica.   

No caso em tela, tem-se que o Recorrente obteve expressivo ganho de capital 

ao  efetivar transações por meio das criptomoedas. Verifica-se explicitamente o 

acréscimo  patrimonial diante da (i) aquisição de 01(um) Bitcoin no ano de 2016 pelo 

valor de R$3.500,00  (três mil e quinhentos reais) e sua respectiva troca por 150 

(cento e cinquenta) Litcoins, em  operação avaliada em R$66.000,00, devido ao preço 

de mercado da criptomoeda substituída  em questão; (ii) a realização de uma 

permuta entre as 150 (cento e cinquenta) Litcoins e um  veículo automotor, operação 

cujo valor foi fixado em R$120.000,00.   

Ora, Senhores Ministros, se o valor final percebido pelo Recorrente é superior 

ao valor  empregado inicialmente, não há como se furtar da ocorrência de expressivo 

ganho de capital  devido à diferença entre acréscimo patrimonial e o custo na 

aquisição das criptomoedas. De  fato, as referidas transações dificilmente poderiam 

ser consideradas na conclusão dos pareceres  anteriores da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, uma vez que tais operações realizadas  sequer eram passíveis de 

serem previstas.   

À vista disto, acertadamente, a PGFN alterou seu posicionamento anterior, 

                                                     
38  PGFN. Parecer PGFN-PGA nº 970/91. Disponível em: http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a 
informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-aprovados-pelo-ministro-da-
fazenda/1991/PARECER%20PGFN PGA%20No%20970-1991.pdf/view. Acesso em: 18 ago. 2019. 
39  PGFN. Parecer PGFN-PGA nº 454/92. Disponível em: http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a 
informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-aprovados-pelo-ministro-da-
fazenda/1992/PARECER%20PGFN PGA%20No%20454-1992.pdf/view.Acesso em: 18 ago. 2019. 
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admitindo,  doravante, a tributação pelo imposto de renda pela variação positiva 

entre o custo de aquisição e o valor dos bens mobiliários permutados no momento 

em que é feita tal operação,  independentemente da existência de torna , consoante 

o Parecer CAT nº 1722/201340. Em junho de 2016, a 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara 

do Conselho Administrativo  de Recursos Fiscais (CARF), no Acórdão 2201-003.203, 

considerou, de forma acertada, imediatamente tributável o ganho de capital 

decorrente de operação de permuta de ações feitas  por pessoa física, mesmo sem 

recebimento de torna, nos termos da seguinte ementa:  

 

GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PERMUTA  

O conceito de alienação de que trata o § 3º do art. 3º da Lei n.º 7.713/1988 engloba  toda 

e qualquer operação que importe em transmissão de bens ou direitos ou cessão  ou 

promessa de cessão de direitos, sendo a permuta uma das espécies previstas no  texto 

legal ao lado da compra e venda e de outras operações. Toda e qualquer operação  de 

que se possa extrair uma alienação, ou os efeitos de uma alienação, também está  sujeita 

à apuração do ganho de capital. A acepção utilizada pelo legislador foi a mais  ampla 

possível.  

GANHO DE CAPITAL. EVIDENCIAÇÃO.  

Demonstrada a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e seu   

custo de aquisição, inclusive em operações de alienação realizadas mediante permuta,   

evidencia-se o ganho de capital a ser tributado pelo imposto de renda.41 
 

O atual entendimento da Procuradoria e do CARF pode claramente ser 

aplicado ao  caso em questão, uma vez que se trata de permuta de bens mobiliários, 

assim considerados, sem  a realização de torna. Ademais, o aludido parecer se 

encontra em consonância com a legislação  vigente, o que reforça, de forma 

inequívoca, a reforma do entendimento anterior da daquele  órgão, conforme se 

verifica a seguir.   

Sob a ótica do Direito Tributário brasileiro, percebida a situação em que haja 

                                                     
40 PGFN. PARECER PGFN-CAT 1722/2013. Disponível em: <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-
ainformacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-aprovados-pelo-ministro-da-
fazenda/2013/Parecer%20PGFN CAT%201722-2013.pdf/view.> Acesso em 20 ago. 2019. 
41 CARF. Jurisprudência/Acórdãos. Acórdão 2201-003.203. Rel. Marcelo Vasconcelos de Almeida. 
Disponível  em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.
jsf.> Acesso em 25 ago. 2019. 
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o ganho  de capital, verifica-se a incidência do imposto de renda. No tocante ao 

referido ganho de capital,  tem-se, nos termos do §3º do art. 3º da Lei nº 7.713/8842, 

que:   

Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem 

alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de  

direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,  

adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa  

própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de  

direitos e contratos afins. (grifo nosso).   

   

Dessa feita, reitera-se que não há óbice quanto à possibilidade de incidência 

do  imposto de renda sobre o ganho de capital a partir da permuta de bens. A 

controvérsia, nesse  ponto, reside quanto à hipótese de exclusão da incidência da 

permuta sem torna. Assim, válido  destacar que, conforme o art. 132, II, do Decreto 

9.580/18 (RIR)43, a referida exclusão se limita,  exclusivamente, às hipóteses de 

permuta de unidades imobiliárias realizadas sem torna, isto é,  sem o recebimento 

de parcela complementar em dinheiro.   

Nos termos do art. 111 do CTN, interpreta-se literalmente a legislação 

tributária que  disponha sobre exclusão do crédito tributário, tal como verificada a 

aludida dispensa legal.  Assim, devidamente delimitada a regra quanto ao alcance do 

benefício tributário para bens  imóveis presente no art. 132, II, do Decreto 9.580/18, 

é possível aferir, a contrario sensu, que  a permuta de bens ou valores mobiliários 

está sujeita à incidência do imposto de renda, ainda  que sem torna.  

A Comissão de Valores Mobiliários extraiu o conceito de valor mobiliário 

utilizado  pelo art. 2º, XI, da Lei nº 6.385/76,44 aplicável à Lei nº 10.303/200145, como 

sendo a oferta  pública de quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo 

                                                     
42  BRASIL. Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm.> Acesso em: 21 ago. 2019. 
43 Art. 132. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas (Lei nº 7.713, de 1988, art. 22, caput, 
inciso  III ): (...)   
II - a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura pública, sem recebimento 
de parcela  complementar em dinheiro, denominada torna, exceto na hipótese de imóvel rural com 
benfeitorias.   
44  BRASIL. Lei 6385, de 7 de dezembro de 1976. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385.htm. Acesso em: 26 ago. 2019.  
45  BRASIL. Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm. Acesso em: 25 ago. 2019. 
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que gerem direito de  participação, de parceria ou remuneração, cujo investimento 

advém do esforço do  empreendedor ou de terceiros 46. Dessa forma, o mercado de 

valores mobiliários é a porção do  sistema financeiro que permite e propicia a 

transferência de recursos de maneira direta entre os  agentes econômicos, atuando, 

assim, as instituições financeiras como meras prestadoras de  serviço.  

Isso posto, o atual entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

no que  tange à permuta de bens móveis é no sentido de ser prescindível a realização 

de torna para  incidir a tributação pelo imposto de renda sobre o ganho de capital 

auferido nessa troca. Não deve, pois, prosperar o argumento que exclui a incidência 

do aludido imposto em decorrência  da falta de torna na permuta concluída.   

 

V.4. Da principiologia que norteia o dever fundamental de pagar tributo   

 

Nas palavras de Aliomar Baleeiro47, tende a se tornar regra geral a crença de 

que a  justiça tributária deve repousar na personalidade e na graduação dos tributos, 

segundo a  capacidade econômica do contribuinte. A CRFB/88 consagra, em seu art. 

145, §1º, o princípio  da capacidade contributiva que permite a perquirir a justiça 

fiscal, uma vez que oportuniza a  redistribuição de renda a fim de que sejam 

efetivados os objetivos fundamentais da República,  conforme previsto no art. 3º da 

Carta Maior.   

Ademais, o reconhecimento da importância dos direitos e deveres 

fundamentais a  serem promovidos e resguardados pelo Estado Democrático de 

Direito que se pretende o Brasil,  é de suma importância para a validação do regime 

democrático, de tal modo que se encontra  amplamente contemplado pela 

Constituição Federal de 1998, em seu artigo 5°, e são  considerados essências para 

a proteção dos interesses tanto individuais, quanto coletivos.   

Nesta corrente, Flávio Galdino 48  acrescenta que todos os direitos 

                                                     
46  CVM. Contratos de Investimento Coletivo. Disponível em:  
https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/valores_mobiliarios/contratos_investimentos
.html. Acesso  em 30 ago. 2019. 
47 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7ª Edição. Editora Forense. 
Rio de  Janeiro, 2006. p. 43. 
48 GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos: direitos não nascem em árvores. Rio 
de Janeiro:  Lumen Juris, 2005, p. 337-338 
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fundamentais são  positivos e significam despesas para a sociedade, e que a crença 

de que muitos direitos humanos  seriam tipicamente negativos, principalmente os 

direitos políticos e de liberdade, demonstra  cândida ingenuidade  de muitos 

estudiosos do Direito. Comenta o autor, também, que na Carta  Magna brasileira são 

abundantes as referências à gratuidade e as promessas de diferentes e  custosas 

prestações públicas (independentemente de qualquer contraprestação), criando-se 

despesas (quase infinitas) sem a necessária previsão de receitas orçamentárias para 

cobrir os  correspondentes gastos, concluindo que até o mais belo dos direitos  

pode sucumbir diante da  realidade, se os recursos necessários para promoção deste 

direito não forem levados em  consideração.  

Assim sendo, percebe-se o Estado tem grande custo ao arcar com os direitos 

e deveres  que ele próprio dispõe sobre e que, para que a sociedade democrática se 

sustente, devem ser  fornecidos o mais plenamente possível. Esse custo é financiado 

majoritariamente pelos tributos, fundamento pelo qual há a permissividade do poder 

de tributação do Estado, qual seja o bem estar e a efetivação de direitos de sua 

população. Isso posto, reitera-se que o dever fundamental  de pagar tributos, isto é, 

o dever de contribuir na repartição das despesas públicas, não atende  mais ao 

interesse do soberano ou do Estado, mas sim à concretização das promessas  

constitucionais de bem-estar e dignidade humana 49.  

Paulo Caliendo50 destaca que o modelo de tributação de renda com base na 

igualdade  de sacríficos exige uma tributação fundada no custo real e não apenas no 

custo monetário que  a tributação possui para cada contribuinte. De tal modo, sob a 

ótica do imposto de renda, a carga  tributária deve ser proporcional ao acréscimo 

patrimonial percebido pelos indivíduos, sob pena,  inclusive, de ofensa ao princípio 

da isonomia previsto no art. 150, II da CRFB/88. Nesse  sentido, a concepção de 

capacidade contributiva é justamente um desdobramento do princípio  da igualdade 

tributária.  

                                                     
49 VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira; ZIEMBOWICZ, Rodrigo Luís. Revisitando o dever fundamental de 
pagar  tributos sob a perspectiva da sociedade dos direitos. Revista do Programa de Pós-Graduação 
em direito da UFC.  V. 38.2. jul./dez. 2018, p. 556 
50 CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito. Ed. Elsevier. Rio de Janeiro, 
2009, p. 67. 
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Nessa ordem de ideias, Sacha Calmon51 sustenta que o tributo constitui um 

dever de  natureza obrigacional e como tal, o que se postula é que esse dever seja 

idêntico para todos, e,  dessa forma, importe em sacrifício igual a todos os cidadãos, 

na medida de suas igualdades, e  desigual na medida das suas desigualdades. No 

presente caso, observa-se um evidente  acréscimo patrimonial percebido pelo 

contribuinte e a remota hipótese de se entender pela não  incidência do imposto de 

renda sobre esse ganho de capital, seria permitir uma forma lícita de  sonegação de 

imposto.   

Pede-se permissão para exemplificar: dois contribuintes, percebem ao final de  

determinadas transações econômicas, o acréscimo patrimonial na importância de  

R$120.000,00. No primeiro caso, o contribuinte obteve esse ganho por meio da 

valorização de  criptomoedas, adquirindo-as por um valor manifestamente inferior. 

Noutro giro, o segundo  contribuinte auferiu a mesma quantia por meio de 

investimento, por exemplo, no tesouro direto.  Ora, embora tenham percebido 

quantitativamente o mesmo montante e, nesta linha, possuam  idêntica capacidade 

contributiva, haveria incidência do imposto de renda em um caso, ao passo  que no 

outro não.  

Pelo exposto, caminhar no sentido de que as operações descritas nesse 

Memorial, e  objeto do Recurso Extraordinário em apreço, não sejam objeto de 

tributação, seria permitir que,  não obstante, a manifestação da capacidade 

contributiva do sujeito passivo da relação jurídica  tributária se furtasse do dever 

fundamental de pagar tributo, em evidente desigualdade com  aqueles que auferem 

patrimônio em proporções semelhantes, mas por outras modalidades.  Dessa forma, 

a tributação deve ser igualitária e homogênea na medida das igualdades de cada  um 

dos contribuintes.  

 

VI - CONCLUSÃO  

 

Isto posto, a União (Fazenda Nacional), ora recorrida, confia no prudente 

acato,  pela atual composição plenária do STF, dos argumentos aqui levantados, 

                                                     
51 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 14ª Edição. Editora Forense. 
Rio de  Janeiro, 2015, p. 54 



 
 
 
 
344 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

haja vista a inteira  compatibilidade da hipótese de incidência do tributo Imposto 

de Renda, previsto na  CFRB/88, com a situação fática em análise.  

Ante todas as alegações expendidas, a Fazenda Nacional requer sejam 

acolhidos os  fundamentos aduzidos no presente memorial, para se negar 

provimento ao recurso interposto  pelo contribuinte, mantendo-se na integralidade 

os autos de infração lavrados em  decorrência das normas brasileiras em vigência.  
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO EXCELSO SUPREMO  TRIBUNAL 

FEDERAL  

 

1. RESUMO DO CASO  

 

O presente memorial é apresentado pela União, neste ato representada pela  

Fazenda Nacional, com o propósito de demonstrar a improcedência do Recurso  

Extraordinário interposto por Jorge Pereira, por meio do qual se busca impugnar a 

autuação  realizada em virtude do não recolhimento de Imposto de Renda por ganho 

de capital com  relação à utilização de 01 (um) Bitcoin para aquisição de 150 (cento 

e cinquenta) Litcoins,  em razão do não recolhimento de Imposto de Renda por ganho 

de capital pela utilização  dos 150 (cento e cinquenta) Litcoins para a compra de um 

carro e, por fim, pela não  declaração as operações realizadas na Declaração de 

Ajuste Anual.  

Após decisão de improcedência em todas as instâncias ordinárias, a questão  

chegou ao Supremo Tribunal Federal, por meio do presente Recurso Extraordinário, 

com  repercussão geral admitida.  

A parte Recorrente defende que tal autuação realizada pela Receita Federal do  

Brasil mostra-se incorreta, nos termos exarados em sua peça recursal, cujos 

argumentos  trazidos à lide serão, reputados, mais uma vez, incompatíveis com o 

ordenamento jurídico  brasileiro, de forma a garantir a Justiça Tributária.   

 

2. NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS  

 

No intuito de demonstrar que as autuações realizadas pela Receita Federal do  

Brasil contra o Sr. Jorge Pereira são procedentes, e que o presente Recurso 

Extraordinário  deverá ser julgado improcedente, iremos comprovar neste tópico que 

a natureza jurídica das  criptomoedas, utilizadas nas operações realizadas pelo 

recorrente, não guarda nenhuma  incompatibilidade com a incidência do imposto de 
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renda incidente sobre o ganho de capital.  

Um primeiro passo para determinar a natureza jurídica de algo é a verificação  

do contexto histórico do surgimento do bem  em questão. As criptomoedas foram 

criadas  em meio a expansão das tecnologias que provocou o desenvolvimento de 

inovações nos  sistemas financeiros, ampliando o espaço para o surgimento de 

novos recursos monetários.  A primeira Criptomoeda, o Bitcoin, foi idealizada em 

2008 por um programador não  identificado - mas que utilizava-se do pseudônimo 

Satoshi Nakamoto - com o objetivo de eliminar a figura do banco intermediário para 

viabilizar transações. A partir dessa mudança  no cenário da economia digital, e com 

o sucesso do Bitcoin, sobrevieram novas  Criptomoedas com características 

diferentes como as Litcoin, Ethereum e XRP (Ripple).   

As Criptomoedas são operadas pelo sistema do Blockchain, um banco de 

dados  descentralizado configurado por blocos encadeados, e podem ser compradas, 

vendidas ou  trocadas por meio de plataformas online denominadas Exchanges, que 

facilitam a compra,  venda e a troca de criptomoedas. Produzidas pelo sistema 

privado, as moedas virtuais não  são controladas por qualquer instituição financeira 

ou governamental e não possuem um  órgão responsável pela supervisão de sua 

emissão1.  

Feito um breve levantamento de como as criptomoedas funcionam, estamos  

preparados para determinar sua natureza jurídica de forma mais clara. Em primeiro 

lugar,  seguindo os parâmetros da legislação brasileira é possível determinar que as 

criptomoedas,  não podem ser classificadas como moedas regulares. Isso porque, 

as moedas lastreadas, por  exemplo, têm seu valor baseado em uma riqueza real 

acumulada por seu país de emissão,  fato que não ocorre com as Criptomoedas já 

que se baseiam na lei da oferta e da procura e  na sua popularização no mercado2. 

As moedas fiduciárias, por sua vez, são respaldadas pela  confiança e não possuem 

um intermediário físico. Contudo, são controladas pelo governo e  bancos centrais, 

                                                     
1  CRIPTOMOEDAS: o que são e como funcionam. Politize, 17 jan. 2019. Disponível em: 
<https://www.politize.com.br/criptomoedas-o que-sao-e-como-funcionam/>. Acesso em: 3 jul. 
2019.  
2  O QUE é moeda fiduciária?. Conta em Banco, 2016. Disponível em: 
<https://contaembanco.com.br/outros/o-que-e-moeda-fiduciaria/>.  Acesso em: 5 jul. 2019.  
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eliminando qualquer semelhança com as Criptomoedas3.  

As Criptomoedas também não se confundem com as chamadas moedas  

eletrônicas. Estas receberam regulamentação estatal pela Lei nº 12.865 de 9 de 

Outubro de  2013, que estabeleceu em seu art. 6º, VI:  

 

Art. 6º Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamento 

que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos  termos desta Lei, 

considera-se: VI - moeda eletrônica - recursos armazenados em dispositivo ou sistema  

eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento. (BRASIL, 2013; 

grifo nosso)  

 

Pela leitura do dispositivo legal acima transcrito, podemos observar que,  

diferentemente das Criptomoedas, as moedas eletrônicas consistem em moeda 

nacional  (real), em formato digital, armazenada em dispositivos eletrônicos que 

possibilitam  transações de pagamento. Apesar de não possuírem forma tangível, as 

moedas eletrônicas  são emitidas pelo Banco Central e controladas pelo governo, 

equivalendo ao dinheiro.  Assim elucidou o Banco Central no Comunicado nº 31.379:  

 

Nos termos da definição constante nesse arcabouço regulatório consideram-se  moeda 

eletrônica os recursos em reais armazenados em dispositivo ou sistema  eletrônico que 

permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento . –oeda  eletrônica, portanto, 

é um modo de expressão de créditos denominados em reais.  Por sua vez, as chamadas 

moedas virtuais não são referenciadas em reais ou em  outras moedas estabelecidas por 

governos soberanos. (BANCO CENTRAL DO  BRASIL, 2017)  

 

Além de não ser possível classificar as criptomoedas como moedas pelo 

critério  jurídico, também não seria possível classificá-las desta forma pelo critério 

econômico.  Segundo o economista francês Bruno Théret4 a caracterização de uma 

moeda vai além da  concepção minimalista de instrumento econômico de trocas 

                                                     
3 MOEDA fiduciária: entenda como funciona esse sistema monetário. Suno 31 dez. 2018. Disponível 
em:  <https://www.sunoresearch.com.br/artigos/moeda-fiduciaria/>. Acesso em: 5 jul. 2019. 
4 THERET, Bruno. Os três estados da moeda: abordagem interdisciplinar do fato monetário. Econ. 
soc.  [online]. 2008, vol.17, n.1, pp.1-28. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-06182008000100001>. Acesso 
em: 10 jun.  2019. 
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mercantis. Conforme o autor, a  função de compra ou pagamentos em transações 

comerciais não é suficiente para qualificar  um elemento financeiro como dinheiro. É 

necessário, conjuntamente, expressar um valor  concreto e funcionar como reserva 

de valores, isto é, não ser passível de grandes desvalorizações.   

Nesse ponto de vista, destaca-se que aspectos como a inalterabilidade,  

homogeneidade, divisibilidade, transferibilidade também são essenciais para a 

composição  de uma moeda regular. Além disso, no RE 478.410, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu  que as moedas possuem duas características intrínsecas: o curso 

legal e o curso forçado.  

 

A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da circunstância  de 

ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado. O primeiro  o  curso 

legal  expressa a qualidade de valor líquido da moeda, em razão do que ela  não pode 

ser recusada. O curso legal assegura a ampla circulação e imposição de  aceitação da 

moeda; daí a sua caracterização como meio de pagamento. Já o  curso forçado é 

qualidade da moeda inconversível, vale dizer, de instrumento  monetário que não pode 

ser convertido em algum bem que represente o valor nela  declarado. (BRASIL, 2010)  

 

Ademais, o dever de observância ao ordenamento jurídico é outro fundamento  

que impossibilita atribuir a natureza jurídica de moeda a uma Criptomoeda. 

Conforme a Lei  nº 9.069 de 29 de junho de 1995 - que dispõe sobre o Sistema 

Monetário Nacional e as  regras e condições para a emissão do real - a moeda do 

Brasil é o Real e que ele terá curso  legal em todo território nacional:  

  

Art. 1º - A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário  Nacional passa 

a ser o REAL (Art. 2º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994),  que terá curso legal em 

todo o território nacional. (BRASIL, 1995)  

 

Observa-se que o artigo supracitado não deixa abertura para o entendimento 

de  que outros instrumentos também poderiam ser validados como uma moeda 

brasileira. Por  esse motivo, qualquer defesa no sentido de que as Criptomoedas 

devem ser classificadas  como moedas é uma violação direta à legislação nacional.  

Da mesma forma, a redação do artigo 164 da Constituição Federal de 1988 é  

clara ao definir que a competência da União para emitir moeda será exercida  
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exclusivamente pelo banco central  (B’ASIL, 1988). A carta magna destaca ainda 

que  apenas a União é competente para emitir moedas, conforme inciso VII do artigo 

21.  

Neste mesmo seguimento, o artigo 22, VI da Constituição Federal estabelece  

expressamente a competência privativa da União em legislar sobre sistema 

monetário.  Ainda, nos incisos XIII e XIV do artigo 48, a Constituição determina que o 

Congresso  Nacional, mediante sanção do Presidente da República, é o responsável 

por dispor sobre as  matérias privativas da União. Portanto, as matérias de cunho 

financeiro, cambial e  monetário, bem como as questões sobre moedas e seus limites 

de emissão, são conteúdos  específicos e exclusivamente estatais.  

É oportuno salientar que a liquidez - correspondente ao grau de facilidade com  

que um ativo é transformado em dinheiro5- é outra grande distinção entre moeda e 

as  Criptomoedas. Por óbvio, a moeda é o elemento financeiro de maior liquidez por 

ser ela o  próprio meio de troca. Em contrapartida, a liquidez das Criptomoedas 

depende da  quantidade de usuários e negociantes cadastrados em uma Exchange, 

sendo, portanto,  limitada6. Nessa lógica, conforme o Comunicado nº 25. 306 do 

Banco Central, não há,  portanto, nenhum mecanismo governamental que garanta o 

valor em moeda oficial dos  instrumentos conhecidos como moedas virtuais, ficando 

todo o risco de sua aceitação nas  mãos dos usuários  (BA—CO CE—T’AL DO B’ASIL, 

2014).   

Superadas essas questões, é importante analisar qual é a exata natureza 

jurídica  das Criptomoedas. Caracterizado pela oscilação e pela volatilidade cambial, 

o mercado das  moedas virtuais tem sido bastante utilizado para o acúmulo de 

riquezas mediante  especulação7. Para se ter noção do nível de oscilação dos valores 

da Bitcoin precisamos  recorrer a um exemplo prático e real: caso alguém tivesse 

adquirido um Bitcoin em 2011,  teria pago por ele aproximadamente US$ 2,30, e caso 

                                                     
5 LIQUIDEZ: o que é e diferença entre liquidez e rentabilidade. Blog - BTG Pactual digital, 6 abr. 2017. 
Disponível em:  <https://www.btgpactualdigital.com/blog/investimentos/o-que-e-liquidez>. 
Acesso em: 07 jul. 2019.  
6 UMA ANÁLISE da liquidez do bitcoin. InfoMoney. 7 mai. 2014. Disponível em:  
<https://www.infomoney.com.br/blogs/cambio/moeda-na-era-digital/post/3327146/uma-
analise-liquidez-bitcoin>. Acesso em: 07 jul.  2019. 
7  BITCOIN: um novo ativo financeiro. CoinBR, 2016. Disponível em: 
<https://www.coinpy.net/assets/docs/btc-asset-pt.pdf>. Acesso  em: 07 jul. 2019.  
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essa mesma pessoa decidisse vender  o mesmo Bitcoin em 2018, momento em que 

a criptomoeda atingiu o maior preço da  história, ele teria recebido pelo Bitcoin US$ 

19.666,00, ou seja, essa pessoa teria um  retorno de 854.783% em seu investimento 

inicial. Mas há que se tomar cuidado, como o  valor cambial é volátil, as Bitcoins 

passaram por uma nova queda em seu preço, sendo  avaliadas em US$ 3.321,00 em 

dezembro de 2018 e tendo posteriormente subido seu valor em setembro de 2019, 

sendo avaliadas por US$ 10.284,00.8  

A expectativa de auferir um lucro futuro e o risco inerente a rentabilidade das  

Criptomoedas são atributos de ativos financeiros de renda variável, conceituados 

pela  ’eceita Federal (2017) como aqueles cuja remuneração ou retorno de capital 

não pode ser  dimensionado no momento da aplicação. São eles as ações, quotas ou 

quinhões de capital, o  ouro, ativo financeiro, e os contratos negociados nas bolsas 

de valores, de mercadorias, de  futuros e assemelhadas .  

Nesse seguimento, a orientação emitida no tópico 447 das Perguntas e  

Respostas do IRPF de 2017 pela Receita Federal do Brasil equiparou expressamente 

as  moedas virtuais aos ativos financeiros, reforçando que, por coerência, as 

discussões  referentes às Criptomoedas devem seguir os parâmetros das questões 

afins aos ativos  financeiros, inclusive a incidência de tributação.9  

 

As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam  consideradas como 

moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser  declaradas na Ficha Bens e 

Direitos como outros bens , uma vez que podem ser  equiparadas a um ativo financeiro. 

Elas devem ser declaradas pelo valor de  aquisição.  

 

Sabe-se que na compra ou venda de Criptomoedas, a depender de sua 

cotação,  poderá haver o ganho de capital. Aliás, ainda que o usuário não movimente 

suas moedas  virtuais, a obtenção de um lucro pode existir. Dessa forma, é notório 

que a função  predominante das Criptomoedas se afasta da reserva de valor de uma 

moeda e se aproxima  da natureza especulativa dos ativos financeiros.  

                                                     
8 Gráfico do Histórico de Preço do Bitcoin. Disponível em <https://www.buybitcoinworldwide.com/pt-
br/preco/>. Acesso em set. 2019. 
9 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Secretaria da Receita Federal. Imposto sobre a Renda  Pessoa Física  
perguntas e respostas. Exercício  de 2018. Ano-calendário de 2017. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/perguntao/perguntas-e respostas-
irpf-2018-v-1-0.pdf>. Acesso em: 08/07/2019 



 
 
 

 

Equipe 312  Fazenda Nacional   | 357 
 

Tal entendimento é corroborado pelo disposto no art. 5º, da Instrução  

Normativa da Receita Federal do Brasil - 1888/2019:   

 

Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:  

I - criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria  unidade de 

conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou  estrangeira, 

transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de  tecnologias de 

registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de  investimento, instrumento 

de transferência de valores ou acesso a serviços, e que  não constitui moeda de curso 

legal; (grifos nossos)  

 

Ainda nesta perspectiva, a Receita Federal compreendeu, em seu tópico 607 

das  Perguntas e Respostas do IRPF de 2017, que os ganhos obtidos com a alienação 

das  Criptomoedas, cujo total alienado no mês seja superior a R$ 35.000,00, deverão 

ser  tributados pelo imposto de renda justamente por haver acréscimo de capital pelo  

contribuinte.  

Feitas tais considerações, não subsiste qualquer argumentação que possa  

equiparar o Bitcoin e o Litcoin a uma moeda regular. Pelo contrário, é necessário 

atribuir às  Criptomoedas a natureza jurídica de ativo financeiro, visto a possibilidade 

de seu  proprietário utilizar a criptomoeda como meio de investimento e obter ganhos 

com a  alienação e utilização das criptomoedas.  

A título de informação, destaca-se que países como a Bulgária e a Austrália  

também adotaram o entendimento de que as Criptomoedas deverão receber o 

tratamento  dos ativos financeiros, sujeitando-as à tributação de ganho de capital10.  

De acordo com a Neves e Cíceri (2018), a AustralianTaxation Office (ATO),  

órgão responsável pela administração dos tributos da Austrália, afirmou que as  

Criptomoedas não seriam moeda nacional, nem mesmo moeda estrangeira. Pelo 

contrário, o  entendimento defendido pela ATO é que as criptomoedas seriam ativos 

sujeitos à  tributação de ganhos de capital, com a desoneração para operações com 

valores menores a  10 mil dólares australianos  (—E”ES; CÍCE’I, 2018).  

                                                     
10 REVOREDO, Tatiana de Paiva. Criptomoedas: cenário global e tendências. 25 out. 2017. Disponível 
em:  <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/criptomoedas-cenario-global-e-
tendencias-25102017>. Acesso em: 12 set. 2019. 
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Determinada a natureza jurídica das criptomoedas e a viabilidade de sua  

tributação, iremos no próximo tópico analisar a natureza jurídica das operações 

envolvendo  criptoativos com intuito de reafirmar a possibilidade de tributação deste 

tipo de operação.   

 

3 DA NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES ENVOLVENDO  CRIPTOMOEDAS  

 

Conforme conclusão obtida no capítulo anteriores as criptomoedas possuem  

natureza jurídica de ativos financeiros  e, portanto, as operações envolvendo os 

referidos  bens teriam natureza jurídica de permuta . Permuta porque ao adquirir 

uma criptomoeda,  o seu proprietário poderá utilizá-la para trocá-la por outro tipo de 

criptomoeda ou para  adquirir bens ou contratar serviços, justamente as operações 

realizadas pelo Sr. Jorge  Pereira, ora recorrente.   

Não é possível enquadrar as referidas operações como compra e venda pois  

neste tipo de operação há pagamento de preço em dinheiro (Art. 481, Código Civil) e 

como  já foi demonstrado anteriormente as criptomoedas não podem ser 

consideradas como  moeda  propriamente dita. Desta forma as operações 

realizadas com criptomoedas teriam  natureza jurídica de permuta (Art. 433, Código 

vil), pois há obrigação idêntica entre os  contratantes, qual seja, entregar uma coisa 

por outra. Este é o entendimento de Silvio de  Salvo ”enosa: enquanto na compra e 

venda existem obrigações distintas, pagamento do  preço e entrega da coisa, na 

permuta os contratantes têm idêntica obrigação, qual seja,  entregar a coisa . 

(VENOSA, 2007, p. 88).   

O fato de as operações realizadas com criptomoedas serem de permuta e não 

de  compra e venda, não afasta a incidência do imposto de renda sobre o ganho de 

capital, é o  que prevê o art. 128, § 4º do Regulamento do Imposto de Renda:  

 

Art. 128. Fica sujeita ao pagamento do imposto sobre a renda de que trata este  Título a 

pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou  direitos de qualquer 

natureza.  

§ 4º Na apuração do ganho de capital, serão consideradas as operações que importem a 

alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou a cessão ou a  promessa de cessão 

de direitos à sua aquisição, tais como:  
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I - compra e venda;  

II - permuta;  

III - adjudicação;  

IV - desapropriação;  

V - dação em pagamento;  

VI - doação;  

VII - procuração em causa própria;  

VIII - promessa de compra e venda;  

IX - cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos; e  

X - contratos afins.  

 

Desta feita, como a legislação determina a incidência de imposto de renda 

sobre  o ganho de capital tanto nas operações de compra e venda como nas 

operações de permuta, as operações realizadas por Jorge Pereira são passíveis de 

incidência do imposto de renda  sobre ganho de capital.   

Isso porque é notória a diferença entre o valor de aquisição da criptomoeda e 

do  bem adquirido, ainda que não tenha ocorrido torna nas operações, uma vez que 

Jorge  Pereira adquiriu o seu primeiro Bitcoin por R$ 3.500 reais, tendo permutado 

esse mesmo  Bitcoin por 150 Litcoins avaliados em R$ 66.000,00 reais, o que resulta 

em uma diferença  positiva de R$ 62.500,00, passíveis de tributação. O mesmo 

ocorreu quando Jorge Pereira  permutou suas 150 Litcoins em um veículo avaliado 

em R$ 120.000,00, ocorrendo a  diferença positiva de R$ 54.000,00 passíveis de 

tributação pelo imposto de renda incidente  sobre o ganho de capital.   

Esse é o entendimento é corroborado tanto pelo Conselho Administrativo de  

Recursos Fiscais  CARF, quanto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. No 

acórdão 2201-003.203, foi decidido pela 1 Turma Ordinária da 2 Câmara do  CARF 

que operações de permuta, sem recebimento de torna, são tributáveis por ganho de  

capital:11 

GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PERMUTA  

O conceito de alienação de que trata o § 3º do art. 3º da Lei n.º 7.713/1988  engloba toda 

e qualquer operação que importe em transmissão de bens ou  direitos ou cessão ou 

promessa de cessão de direitos, sendo a permuta uma  das espécies previstas no texto 

                                                     
11 CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão nº 2201-003.203. Disponível em:  
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf?i
dAcordao=6445990>. Acesso em: 09  jul. 2019. 
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legal ao lado da compra e venda e de outras  operações. Toda e qualquer operação de que 

se possa extrair uma alienação,  ou os efeitos de uma alienação, também está sujeita à 

apuração do ganho de  capital. A acepção utilizada pelo legislador foi a mais ampla 

possível.  

GANHO DE CAPITAL. EVIDENCIAÇÃO.  

Demonstrada a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito  e seu 

custo de aquisição, inclusive em operações de alienação realizadas mediante  permuta, 

evidencia-se o ganho de capital a ser tributado pelo imposto de renda. (grifo nosso)  

 

No mesmo sentido da decisão do CARF é o Parecer 1722/2013 da  

Coordenação-Geral de Assuntos Tributários (CAT) da Procuradoria-Geral da 

Fazenda  Nacional12:   

 

39.1.1 é possível tributar pelo imposto sobre a renda a diferença positiva, via  ganho de 

capital, existente entre o custo de aquisição e o valor dos bens  mobiliários permutados 

no momento em que é feita tal operação,  independentemente da existência de torna;  

39.1.2. é correto o entendimento de que a permuta, por encontrar-se no conceito  de 

alienação, previsto no art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, via de regra é tributada,  não tendo 

as desonerações previstas na legislação, como a tratada no art. 121, II do RIR/99 

(permuta de imóveis), o condão de serem aplicadas para  situações diversas daquelas 

especificamente ali disciplinadas; 39.1.3 a determinação de que a apuração do ganho de 

capital recairá apenas  sobre a torna, nos termos do § 2º do art. 121, do § 3º do art. 123 

e do inciso III do   

parágrafo único do art. 138, todos os RIR/99, aplica-se exclusivamente às  permutas de 

ativos imobiliários. (grifo nosso)  

 

Reforça-se que a exigência de torna para a incidência do imposto de renda  

sobre o ganho de capital só é necessária para os casos de permuta entre ativos 

imobiliários,  pois há previsão de isenção de imposto de renda na permuta de imóveis 

sem torna, o que  não ocorre no caso em apreço, pois as duas operações realizadas 

por Jorge Pereira  envolveram apenas ativos mobiliários.   

Para que não restem dúvidas em relação a tributação das operações 

                                                     
12 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Parecer 1722/2013. 2013. 
Disponível em:  <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-
da-pgfn-aprovados-pelo-ministro-da fazenda/2013/Parecer%20PGFN-CAT%201722-2013.pdf>. 
Acesso em: 08/07/2019 
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realizadas  pelo Sr. Jorge Pereira pelo imposto de renda incidente sobre o ganho de 

capital, no próximo  capítulo iremos demonstrar que a incidência do imposto de renda 

nas operações já  descritas, está totalmente de acordo com a legislação vigente, 

inclusive em relação aos  parâmetros constitucionais.  

 

4. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E  CONTEXTUALIZAÇÃO DO 

MOMENTO DO OCORRÊNCIA FATO GERADOR  DO GANHO DE CAPITAL  

 

Inicialmente, para demonstrar a incidência tributária do Imposto de Renda  

sobre ganho de capital nas operações realizadas pelo Recorrente, é necessário  

contextualizar as diferentes concepções para renda, e esclarecer que renda é um 

conceito  presente não apenas no Direito, mas também em outras áreas do 

conhecimento, como na  Economia e na Contabilidade.  

 

A interdisciplinaridade acaba por revelar, a um só tempo, que os conceitos de  renda irão 

variar de acordo com as premissas adotadas e com os objetivos  perseguidos, de tal sorte 

que a pretensão de ser construir uma definição de renda  que possa ser chamada de 

neutra ou de científica representa apenas uma miragem.  (FONSECA, 2018, p. 46)  

 

Consoante ao entendimento da mestre em controladoria e contabilidade,  

Fabrícia Souza Teixeira (2001), a acepção de renda na Economia está relacionada ao 

lucro  e lucro é o que se pode distribuir, num determinado período, sem enfraquecer 

o valor do  patrimônio líquido  (apud I“DICIB“S, 2000). Já na Contabilidade, ainda 

segundo a  autora, o termo renda não é utilizado, sendo substituído, por completo, 

pela palavra lucro. 

Apesar dessas diferentes definições, é fundamental ressaltar que o conceito  

jurídico de renda não se subordina ao econômico, tampouco ao contábil. Nas 

palavras de  Fernando Daniel de Moura Fonseca (2018) ainda que as conceituações 

externas ao direito  possam ser inspiradoras, o legislador não pode deixar de 

observar os pressupostos inerentes  ao sistema jurídico, ainda que incompatíveis 

com o entendimento das outras ciências.  

 

Essa premissa não se desfaz diante da constatação que o legislador pode optar por  
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vincular o conceito jurídico de renda a algumas definições adotadas pela  economia. O 

importante é ter em mente que quando isso ocorrer, jamais se estará  diante de uma 

hipótese de subordinação técnica do direito em relação às ciências  econômicas. Será 

apenas a constatação de que o ordenamento jurídico pode  permitir um determinado grau 

de abertura a definições obtidas fora dos seus  domínios, que poderá ser maior ou menor, 

dependendo da situação. (FONSECA,  2018, p. 47)  

 

Como se percebe, não existe uma obrigação do legislador em instituir uma  

definição ideal de renda, unindo as perspectivas das outras ciências. Na verdade, 

como bem  destaca Fonseca (2018), a interdisciplinaridade demonstra que os 

conceitos de renda irão  variar de acordo com os objetivos almejados por cada 

ciência  

Na esfera jurídica, ao associar a análise do texto da Constituição da Federal  

(1988) aos princípios norteadores do Direito Tributário, é possível depreender um 

conceito  para renda. Isso em razão da supremacia da carta magna e do prévio 

conhecimento dos  juristas resultarem em conceitos e palavras constitucionais com 

sentidos coerentes - ainda  que implícitos - como bem explana Reinaldo Pizolio:  

 

Por isso é que afirmamos que os conceitos constitucionais  a existência deles  

constituem, no mínimo, uma exigência lógica do conhecimento e da aplicação da 

Constituição Federal. Trata-se de um verdadeiro imperativo do ato de  conhecimento e 

do ato de interpretação, pois como poderíamos aplicar a  Constituição se não a 

conhecemos e como poderíamos conhecê-la senão por meio  do significado das 

palavras, dos conceitos por ela empregados? Como  poderíamos adentrar o mundo 

jurídico constitucional, como conhecer a realidade  regulada normativamente pela 

Constituição Federal se os conceitos ali presentes  não têm conteúdo definido, ainda que 

minimamente, porque tal conteúdo somente  seria determinado pelo legislador ordinário? 

(PIZOLIO, 2005)  

 

O art. 153 inciso III da Constituição Federal, em conjunto com o artigo 43 do  

Código Tributário Nacional, materializam a incidência do Imposto de Renda no ato 

de  auferir renda ou provento de qualquer natureza. É necessário deixar bastante 

claro que a  definição de renda está associada a uma nova riqueza acrescida ao 

patrimônio. Conforme o  entendimento de ’icardo –ariz (2008), renda é o acréscimo 

patrimonial derivado do  capital, do trabalho ou da combinação de ambos , não 
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havendo qualquer lógica para se  sustentar o contrário.  

Não há dúvidas de que o aumento no patrimônio do contribuinte é o fator  

necessário para a incidência do tributo Imposto de Renda. Trata-se de fato 

incontroverso,  como bem expõe Fernando Daniel de Moura Fonseca (2018) ao 

afirmar que não pode  haver renda sem que o patrimônio seja acrescido e não haverá 

acréscimo sem que o capital  seja preservado  (FO—SECA, 2018, p. 59). Tal 

argumento será oportunamente  comprovado.  

A combinação das hipóteses de incidência do Imposto de Renda com o  

princípio constitucional da Capacidade Contributiva (art. 145,§1º, CF), demonstra que 

o  legislador constituinte relacionou a definição de renda e proventos ao acréscimo  

patrimonial adquirido.  

Cumpre esclarecer, ainda, que a generalidade, a universalidade e a  

progressividade também são critérios constitucionais que compõem o conceito de 

renda,  previstos no art. 153, §2º, I da Constituição Federal. Vejamos:  

 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:  

I - importação de produtos estrangeiros;  

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;  

III - renda e proventos de qualquer natureza;  

IV - produtos industrializados;  

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores   

mobiliários;  

VI - propriedade territorial rural;  

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.  

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites   

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,   

II, IV e V.  

§ 2º O imposto previsto no inciso III:  

I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da   

progressividade, na forma da lei; (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988; grifo   

nosso)  

 

Por generalidade entende-se que esse imposto deve alcançar todos os  

contribuintes que realizarem o fato descrito na hipótese de incidência, não sendo 

permitido  qualquer distinção ou privilégio. Quer dizer, ocorrendo acréscimo 
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patrimonial haverá a  incidência do Imposto de Renda para qualquer pessoa.  

Quanto à universalidade, observa-se que o Imposto de Renda deve abranger  

quaisquer rendas e proventos auferidos pelo contribuinte. Nas palavras de Carrazza, 

nada  deve escapar à sua incidência, pouco importando a denominação dos 

rendimentos, sua  origem, a condição jurídica de quem os aufere ou a nacionalidade 

da fonte  (CA’’AZZA,  2005).   

Nota-se mais uma vez que, por respeito à Constituição Federal, não há como  

elidir o ora Recorrente da cobrança do devido imposto, considerando que, como se 

verá a  seguir, a universalidade do Imposto de Renda está intrinsecamente atrelada 

ao princípio da  pecunia non olet, o qual garante que qualquer renda deve ser 

tributada, independentemente  da origem.  

Por fim, por progressividade deduz-se uma gradação progressiva das 

alíquotas  em razão do aumento da base de cálculo. Isto é, quanto maior a renda 

auferida (base de  cálculo) maior será a alíquota aplicável. Esse critério está 

relacionado ao princípio  constitucional da Capacidade Contributiva, expresso no art. 

145, § 1º, da Constituição  Federal, demonstrando ser uma garantia à igualdade 

material.  

Como se vê, as palavras empregadas na Constituição Federal constituem  

parâmetros mínimos para a definição do conteúdo semântico de renda, de forma que 

o  legislador ordinário não pode exercer sua competência tributária fora dos limites  

conceituais estabelecidos. O legislador infraconstitucional é obrigado a analisar a  

Constituição Federal, sendo inaceitável que o Código Tributário Nacional, qualquer 

outra  lei infraconstitucional, ou os órgãos fiscalizadores possam definir ou alterar o 

conceito de  renda, pois seria aceitar a possibilidade de uma ampliação ilimitada de 

competência.  

 

[...] a existência dos conceitos constitucionais é exigência lógica do Sistema  Tributário 

Nacional. Vale dizer, é obrigatório que haja um conceito constitucional  de renda, de 

receita, de veículos automotores e de serviços de qualquer natureza  para que o ente 

detentor da competência tributária saiba o que tributar.  (PIZOLIO, 2005)  

 

O que se tem, simples e tão somente, é que houve acréscimo no patrimônio do  

Recorrente, inserindo-se na acepção constitucional de renda. Logo, correta foi a 



 
 
 

 

Equipe 312  Fazenda Nacional   | 365 
 

atuação da  Receita Federal que autuou o contribuinte por apenas ter considerado o 

conceito fixado na  carta magna, não agindo conforme o seu mero arbítrio.  

Pelos motivos supramencionados, resta evidente que renda é um conceito  

constitucional, de forma que, sustentar uma não incidência do Imposto de Renda nas  

operações realizadas pelo contribuinte seria uma transgressão direta à Constituição 

Federal.  

Assim, passa-se à análise da incidência do Imposto de Renda propriamente 

dita  nos casos questionados pelo Recorrente, de forma que reste evidente, ao fim 

deste  memorial, que uma vez presente a ocorrência de um aumento na riqueza 

econômica,  conforme será comprovado a seguir, não é possível que a ordem jurídica 

seja excepcionada em favor do Recorrente, já que todos indiscriminadamente estão 

sujeitos às regras de  tributação.  

 

4.1. DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A TROCA DE  CRIPTOMOEDAS 

E A SUPERVALORIZAÇÃO DESTAS  

 

Uma vez contextualizada a hipótese de incidência do Imposto de Renda e os  

seus princípios norteadores, cumpre analisar o porquê da legitimidade da incidência 

do  referido imposto sobre as trocas de criptomoedas. De acordo com o artigo 43 do 

Código  Tributário Nacional:  

 

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)  

 

Conforme acima descrito, a definição legal do fato gerador do Imposto de  

Renda consiste na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e 

proventos  de qualquer natureza. Nessa perspectiva, Hugo de Brito Machado 

(–ACHADO, 2010),  esclarece que a que situação prevista em lei como necessária e 

suficiente ao nascimento da  obrigação tributária no imposto de renda é a aquisição 
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da disponibilidade econômica ou  jurídica da renda ou dos proventos de qualquer 

natureza.   

Verificar a ocorrência da disponibilidade é definir em que momento se sucedeu 

um efetivo acréscimo ao patrimônio do contribuinte. Considera-se disponibilidade  

econômica aquela adquirida com o efetivo recebimento da renda, do valor 

efetivamente  consubstanciado naquele ato. Já a disponibilidade jurídica acontece 

com o crédito, ou seja,  determinado valor apreciável economicamente que esteja à 

disposição do indivíduo. Essa  última hipótese disponibilidade pressupõe a ausência 

de obstáculos à sua utilização, de  forma que, havendo interesse em utilizá-lo, não 

haverá óbice. Neste ponto, vale ressaltar  breve jurisprudência deste Excelso 

Supremo Tribunal Federal acerca da temática:  

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  CRUZADOS BLOQUEADOS E 

DEFINIÇÃO DE RENDA PARA FINS DE  IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA  

INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA A PRECEITO  CONSTITUCIONAL. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA  PROVIMENTO.  

I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a  

interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A  

afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.  

II - Cruzados bloqueados e incidência de imposto de renda. O Plenário do  Supremo 

Tribunal Federal destacou que a Constituição Federal atribui  competência à União para 

instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer  natureza (CF, art. 153, III), sem 

qualquer adjetivação ao vocábulo renda , razão  por que coube ao legislador ordinário 

complementar, no art. 43 do CT—, a sua  definição como o produto do capital, do trabalho 

ou da combinação de ambos  e  estabelecer como fato gerador a aquisição da 

disponibilidade econômica ou  jurídica da renda ou dos proventos de qualquer natureza  

(RE 201.465/MG, Rel.  Min. Nélson Jobim).  

III - A respeito do alcance da expressão aquisição da disponibilidade econômica  ou 

jurídica de renda , a Corte anotou que a disponibilidade adquirida  pode, nos  termos da 

definição, ser econômica  ou jurídica  (CT—, art. 43, caput),  esclarecendo que 

disponibilidade econômica é a sua efetiva percepção em  dinheiro ou outros valores  e 

que disponibilidade jurídica corresponde ao que os  economistas chamam de 

'realização' da renda: é o caso em que, embora o  rendimento ainda não esteja 

'economicamente disponível' (isto é, efetivamente  percebido), o beneficiário já tenha 

título hábil para percebê-lo  (’E 172.058/SC,  ’el. –in. –arco Aurélio).  

IV  No caso em exame, esse foi o entendimento externado no acórdão recorrido,  à luz 
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do disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional.  

V  Agravo regimental a que se nega provimento.  

(RE 633922 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda  Turma, julgado em 

19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG  27-08-2014 PUBLIC 28-08-2014)  

 

Partindo da mesma compreensão, Kiyoshi Harada disciplina no seguinte  

sentido:  

A disponibilidade econômica consiste no acréscimo patrimonial decorrente de  uma 

situação de fato, ocorrendo no instante em que se verifiquem as  circunstâncias materiais 

necessárias a que produza esse efeito (art. 116, I, do  CTN), ao passo que, a 

disponibilidade jurídica consiste no direito de usar, por  qualquer forma, da renda e dos 

proventos definitivamente constituídos nos termos  do direito aplicável (art. 116, II, do 

CTN). (HARADA, 2016, p. 286)  

 

Em consonância com este entendimento, é evidente que utilizar por qualquer  

forma  pode ser evidenciado tanto em uma operação de compra e venda, quanto em 

uma  operação de permuta, sendo irrelevante classificar de uma ou outra forma, 

considerando-se  que os efeitos serão os mesmos, já que ambas são formas de 

alienação.  

A grande questão é que o fato gerador do Imposto de Renda depende da  

disponibilidade dos rendimentos, mas não há qualquer regulamentação quanto à 

origem  desses rendimentos. Conforme alhures mencionado, o Imposto de Renda é 

informado pelo  critério da universalidade, o qual encontra-se diretamente atrelado 

ao princípio da pecunia  non olet.  

Machado (2010) faz uma correlação com o princípio da pecunia non olet,  

previsto no artigo 118 do CTN, segundo o qual a definição legal do fato gerador é  

interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados 

pelos  contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto 

ou dos seus efeitos. Isto significa que pouco importa a origem da disponibilidade, 

seja jurídica ou  econômica, havendo o referido fato gerador, é legítima a incidência 

do Imposto de Renda.  

 

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:  

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,  
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responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus  efeitos;  

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. (BRASIL, 1996)  

 

Além disso, como mencionado anteriormente, o §2º do artigo 153 da  

Constituição Federal definiu que o imposto em questão será informado pelos 

critérios de  generalidade, universalidade e progressividade. Aqui, frisa-se, a 

observância ao critério da  universalidade que impõe a tributação de todas as rendas 

e proventos, de sorte que o  campo de incidência desse imposto deverá ser o mais 

amplo possível. Nenhuma renda ou  provento deve ficar à margem da tributação  

(HARADA, 2016).  

Quanto a isso, é incompreensível qualquer alegação no sentido de que não  

restou demonstrada hipótese de disponibilidade pelo Recorrente. Pelo contrário, as  

transações realizadas com as Criptomoedas comprovam verdadeira disponibilidade 

jurídica.  Ao efetuar uma troca entre Bitcoins e Litcoins - com a valorização entre as 

Criptomoedas - e, posteriormente, ao comprar um veículo utilizando a Criptomoeda 

como meio de  pagamento, resta clara a obtenção de direitos de créditos 

(disponibilidade jurídica). Nesse  sentido, cumpre colacionar breve menção de 

Tathiane Piscitelli:  

 

Na hipótese de troca de criptomoeda por criptomoeda, em princípio seria possível  

afirmar não haver realização efetiva da renda em razão do fato de o sujeito  detentor do 

ativo apenas adquirir disponibilidade efetiva dos recursos por ocasião  da alienação ou 

troca por bem cujo valor monetário seja inequívoco  como a  situação acima tratada, 

que contempla a troca de criptomoedas por carros,   

imóveis etc. Até lá, não seria desarrazoado afirmar que a nova moeda adquirida   ficará 

sujeita às oscilações do mercado e não seria capaz de representar renda  realizada. A 

despeito dessa possibilidade, um olhar mais apurado para o princípio  de realização da 

renda aponta em direção oposta. Ainda que o detentor das  criptomoedas siga com bens 

virtuais  (e, em tese, não realizados), no momento  da troca de Bitcoins por Ethereum, por 

exemplo, há realização da renda e,  assim, acréscimo patrimonial efetivo, na medida em 

que há disposição dos  Bitcoins à luz de uma dada cotação que, confrontada com seu 

custo de  aquisição, pode resultar em acréscimo e, assim, dever de recolhimento do  

imposto de renda sobre ganho de capital. Aliás, é exatamente em razão do  acréscimo 

que há a possibilidade de aquisição de uma dada quantidade de  Ethereum, que não seria 

adquirida à luz do valor original dos Bitcoins  detidos. (PISCITELLI, 2018, p. 586; grifo 
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nosso)  

 

É nítido e evidente o acréscimo patrimonial decorrente da valorização  

exorbitante das criptomoedas, de sorte que, em razão da referida supervalorização  

monetária, o contribuinte conseguiu adquirir 150 Litcoins, cujo valor da operação foi 

fixado em R$ 66.000,00, ou seja, cada Litcoin no momento da operação era avaliada 

em R$  440,00. Não é lógico imaginar que, acaso este valor não seja considerado 

como  juridicamente disponível ao indivíduo, este poderia adquirir 150 Litcoins, pois 

com o valor  investido inicialmente (R$ 3.500,00) só seria possível adquirir 7 Litcoins.  

Em detrimento das características do Imposto de Renda acima exaradas, deve 

se ressaltar que a supervalorização das criptomoedas elevaram o patrimônio de 

Jorge  Pereira de R$ 3.500,00 para R$ 120.000,00, o que demonstra, de forma 

cristalina, a  aquisição de acréscimo patrimonial consubstanciado na disponibilidade 

jurídica do valor.  Por essa razão, o rendimento auferido deve ser declarado para fins 

de imposto de renda,  uma vez que são equiparadas a um ativo financeiro. É o que 

determina Receita Federal na  Pergunta 607:  

 

Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais (bitcoins, por exemplo)  cujo total 

alienado no mês seja superior a R$ 35.000,00 são tributados, a título de  ganho de capital, 

segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do  lucro, e o recolhimento do 

imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia  útil do mês seguinte ao da 

transação. As operações deverão estar comprovadas  com documentação hábil e idônea.  

 

Apenas a bem do princípio da eventualidade, caso seja alegado pelo  

contribuinte, ressalta-se não haver o que se falar em presunção de lucro ou 

presunção de  renda. Neste ponto, merece destaque a seguinte lição de Hugo de Brito 

Machado:  

 

Destaque-se que não existe renda presumida. A renda há de ser sempre real.  Presumido, 

ou arbitrado, pode ser o montante da renda. A existência desta,  porém, há de ser real. O 

fisco há de ter elementos para demonstrar a existência da  renda, embora não tenha 

condições de determinar o seu montante. Essa  determinação poderá ser feita mediante 

presunção, ou arbitramento, como  autoriza o CTN (art. 44). (MACHADO, 2010, p. 335)  
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O autor ainda faz uma breve referência ao fato de que o fato gerador do  

Imposto de Renda não é a renda propriamente dita, mas sim a aquisição da sua  

disponibilidade, isto é, determinado valor desembaraçado e livre de obstáculos, 

prontos  para utilização pelo contribuinte. Em consonância ao entendimento desta 

Corte, significa  dizer que é o rendimento do qual o beneficiário já tenha título hábil 

para percebê-lo. Logo,  resta comprovado que no caso em questão o contribuinte, 

ora Recorrente, era detentor de  disponibilidade jurídica, motivo pelo qual considera-

se legítima a incidência do Imposto de  Renda.  

Nesse mesmo sentido, vale ressaltar que Matheus Tomé também entende ser  

possível a tributação das operações com criptomoedas, desde que ocorra um efetivo 

acréscimo patrimonial , nestas operações, pois o que se tributa não é o bitcoin em 

si, mas  sim o lucro  verificado na alienação de um bem .  (TO–É, 2019, p. 326). 

Assim sendo, o autor defende que qualquer forma de alienação de Bitcoin deve  ser 

tributada pelo Imposto de Renda, e isto se deve ao fato de que, conforme restou  

comprovado, não há diferenciação pelo Regulamento do Imposto de Renda entre 

permuta e  compra e venda, de forma que ambas são consideradas formas de 

alienação.  

 

4.2. DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A AQUISIÇÃO DE  BENS E 

SERVIÇOS  

 

Uma vez comprovada a existência de efetiva disponibilidade jurídica do  

contribuinte quando da troca entre criptomoedas na qual se vislumbra uma  

supervalorização do montante financeiro nelas consubstanciado, há de se 

comprovar, ainda,  que a disponibilidade jurídica também é cristalina no momento 

em que a criptomoeda é  utilizada para a aquisição de um bem móvel, que, no caso 

do Recorrente, foi um veículo no  valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

A aquisição de disponibilidade jurídica, alhures explanada, torna-se ainda 

mais  evidente quando o veículo se incorpora ao patrimônio do contribuinte, seja por 

meio de  compra e venda, seja por meio de permuta, as quais, como anteriormente 

exposto, não  importam em diferenciação para fins de imposto de renda, já que 

ambas são consideradas  como formas de alienação, conforme o artigo 128, §4º do 
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Regulamento do Imposto de  Renda.  

É notório que a diferença entre permuta e compra e venda trazida pelo  

Regulamento do Imposto de Renda restringe-se no diferimento do momento de 

ocorrência  do fato gerador, o qual, no caso em questão, já é existente desde o 

momento em que o  contribuinte passa a ter disponibilidade jurídica.  

A própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se orienta no sentido de  

inexistir, para fins tributários, distinção entre permuta e compra e venda, como se 

extrai do  parecer PGFN 1722/2013, já mencionado anteriormente. Portanto, 

independente da  classificação cível atribuída às transações com Criptomoedas 

efetivadas pelo Recorrente, é  certa a ocorrência do fato gerador do Imposto de 

Renda.  

Este também é o entendimento exarado na resposta à Pergunta 544 da Receita  

Federal do Brasil13. Vejamos: 

 

Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem:  

I - alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de  cessão de 

direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,  permuta, 

adjudicação, dação em pagamento, procuração em causa própria,  promessa de compra 

e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos  e contratos afins. (grifo 

nosso)  

 

Assumir a inexistência de disponibilidade jurídica atrelada às criptomoedas 

do  Recorrente, seria equivalente a assumir a possibilidade de se adquirir um veículo 

de alto  valor econômico - qual seja, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)- por R$ 

3.500,00 (três  mil e quinhentos reais), que foi o valor inicialmente investido pelo 

contribuinte. Trata-se de  patente violação à isonomia tributária, considerando que 

essa operação seria impossível, já  que, se um outro indivíduo quiser adquirir o 

mesmo veículo, com os mesmos R$ 3.500,00  em espécie, não será possível, tendo 

em vista que o bem móvel em questão possui valor  econômico de R$ 120.000,00.  

Nesse ponto, vale ressaltar a seguinte disciplina de Tathiane Piscitelli:  

                                                     
13 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Secretaria da Receita Federal. Imposto sobre a Renda  Pessoa Física  
perguntas e respostas.  Exercício de 2018. Ano-calendário de 2017. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/perguntao/perguntas-e-respostas-
irpf-2018-v-1-0.pdf>. Acesso em:  08/07/2019 
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Ademais, é seguro haver dever de declarar ganho de capital quando sejam  vertidas em 

bens tradicionais (aquisição de um carro ou de uma casa pagas com  criptomoedas, por 

exemplo) (PISCITELLI, 2018, p. 587)  

 

Também em relação a este ponto merece transcrição a lição de Matheus 

Tomé:  

Para ilustrar a situação, utiliza-se o seguinte exemplo: uma empresa compra um  Bitcoin 

(1 BTC) pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Passados 10 meses,  o mesmo 

Bitcoin passa a valer R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Para  comprar uma máquina 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a empresa utiliza  seu Bitcoin, pagando o valor da 

máquina integralmente em moeda virtual, de  forma que utilizou 40% do Bitcoin que 

possuía (0,4 BTC). Assim, resta claro,  diante dos conceitos de renda anteriormente 

apresentados, que houve, na situação,  ganho de capital ou acréscimo patrimonial, o que 

é passível de tributação pelo  IRPJ. (TOMÉ, 2019, p. 331)  

 

Ora, ao comprar 01 (um) Bitcoin por R$3.500,00 e trocá-lo por 150 (cento e  

cinquenta) Litcoins no importe de R$ 66.000,00, assim como, ao comprar um carro 

no  valor de R$120.000,00 com os mesmos Litcoins valorizados (os Litcoins quando  

adquiridos possuíam a cotação de R$440,00 e foram permutados a R$ 800,00), é 

inegável a  ocorrência de aumento no patrimônio do Recorrente. Por esse motivo, a 

irresignação do  Recorrente não deve prosperar, sendo certo que afastar a incidência 

do imposto nesse caso  seria uma violação direta aos critérios de definição de renda 

estabelecidos pela Constituição  Federal.  

A Constituição Federal determina, em seu art. 150, I, que é vedado à União, aos  

Estados, ao Distrito Federal e aos –unicípios instituir tratamento desigual entre  

contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 

em  razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente 

da  denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos  (B’ASIL, 1988). 

Melhor  dizendo, defender a não tributação do Recorrente é atribuir tratamento 

diferenciado entre os  contribuintes e macular o Princípio da Isonomia resguardado 

constitucionalmente.  
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4.3. DA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS EM  SUA 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL  

 

A obrigatoriedade da declaração do valor de aquisição das criptomoedas para  

fins de imposto de renda também é o entendimento adotado pela Instrução 

Normativa RFB  nº 1.888, de 03 de maio de 2019, sendo que o descumprimento de tal 

obrigação acarretará  na imposição de multa, na forma disciplinada pela referida 

Instrução Normativa.  

A eficácia desta, enquanto norma que impõe obrigações e penalidades, é  

incontroversa, uma vez que as Instruções Normativas são compreendidas como 

legislação  tributária, nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional. Nesse 

mesmo sentido,  em consonância com o artigo 100, inciso I do CTN, são normas 

complementares das leis,  dos tratados e das convenções internacionais e dos 

decretos os atos normativos expedidos  pelas autoridades administrativas.   

O próprio Regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo 979 (BRASIL,  

2018) determina que Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério 

da  Fazenda dispor sobre as obrigações acessórias relativas ao imposto sobre a 

renda, e  estabelecer, inclusive, a forma, o prazo e as condições para o seu 

cumprimento e o seu  responsável . Por conseguinte, tem-se que é plenamente legal 

a disposição trazida pela  Instrução Normativa nº 1.888 da Receita Federal do Brasil.  

Além disso, é importante mencionar, que a referida Instrução Normativa,  

embora posterior à ocorrência do fato gerador das operações em apreço, possui  

retroatividade lícita e permitida pelo CTN, em seu artigo 144, parágrafo primeiro, o 

qual  disciplina da seguinte maneira:  

 

Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato  gerador 

da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou  processos de fiscalização, 

ampliado os poderes de investigação das  autoridades administrativas, ou outorgado ao 

crédito maiores garantias ou  privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de 

atribuir responsabilidade  tributária a terceiros. (BRASIL, 1966; grifo nosso)  

 

Isso significa que a disposição da Instrução Normativa RFB nº 1.888, ao  

instituir e disciplinar a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às 
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operações  realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil, está  instituindo novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, 

sendo tal  retroatividade plenamente lícita.  

Deve-se considerar, ainda, que o cumprimento da obrigação abarcada pela  

Instrução Normativa foi feito de forma espontânea pela Exchange, que em maio de 

2019  entregou à Receita Federal do Brasil todos os dados que estavam armazenados 

em seu  sistema. Em decorrência disso, uma vez ciente de todas as informações 

prestadas  voluntariamente pela Exchange, a Autoridade Administrativa tem o dever 

de realizar o  lançamento, uma vez que tal atividade é vinculada e obrigatória, sob 

pena de  responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142 do CTN:  

 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito  

tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo  tendente a 

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,  determinar a matéria 

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar  o sujeito passivo e, sendo 

caso, propor a aplicação da penalidade cabível.  

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e  obrigatória, sob 

pena de responsabilidade funcional. (BRASIL, 1966)  

 

Entretanto, caso tal classificação da Instrução Normativa perpasse por  

questionamentos, no tocante à sua legalidade ou até mesmo em relação à licitude 

da sua  retroatividade, ressalta-se que a exigência e imposição de tal obrigação 

acessória já está  prevista no próprio Decreto nº 9.580/2018 que regulamenta o 

Imposto de Renda, em seu  artigo 128, motivo pelo qual não há qualquer violação ao 

princípio da legalidade.   

E, ainda, o regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo 34, disciplina no  

seguinte sentido:  

 

Art. 34. A tributação independe da denominação dos rendimentos, dos títulos ou  dos 

direitos, da localização, da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da  origem dos 

bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou dos proventos, sendo 

suficiente, para a incidência do imposto sobre a renda, o  benefício do contribuinte por 

qualquer forma e a qualquer título. (BRASIL, 2018)  
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É evidente, a partir de tal disposição, a qual está em consonância com o  

princípio da pecunia non olet, alhures mencionado, que, uma vez verificada a  

disponibilidade jurídica do contribuinte, haverá incidência do imposto de renda, 

pouco importando qual é a denominação dada a este valor apreciável 

economicamente que  encontra-se à disposição do contribuinte.  

 

4.4. DA LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA NAS  OPERAÇÕES 

REALIZADAS PELO RECORRENTE  

 

Comprovada a evidente disponibilidade jurídica das operações realizadas pelo  

contribuinte, ora Recorrente, seja no momento de troca de criptomoedas, seja no 

momento  em que a criptomoeda é utilizada como meio de troca para a aquisição de 

um veículo de  alto valor econômico, deve-se, também, analisar o porquê dessa 

tributação e de que forma  ela reputa-se legítima e deve ser integralmente mantida 

por esta Excelsa Corte.  

Inicialmente, cumpre abordar alguns dados a respeito das transações  

envolvendo criptomoedas. O jornal O Globo noticiou que as perdas de criptomoedas 

por  roubo e atividades relacionadas a fraudes aumentaram no primeiro trimestre do 

ano para  US$ 1,2 bilhão, ou 70% do nível de todo o ano de 2018.14 E isto se deve ao 

fato de que tais  transações não são regulamentadas e há pouca transparência 

quanto aos sujeitos e valores  envolvidos. O mesmo jornal apontou, ainda, que a partir 

de uma análise de 164 milhões de  transações com Bitcoins, restou evidente que os 

pagamentos internacionais para Bolsas no  exterior cresceram 46% nos últimos dois 

anos, contribuindo para os US$ 8,7 trilhões  (11,5% de toda a riqueza mundial) que 

está escondida no exterior.  

E, ainda, neste mesmo cenário, vale mencionar que a volatilidade do Bitcoin,  

por exemplo, é atualmente comparada à do ouro, um grande ativo financeiro, e que 

até o  primeiro semestre de 2016, o poder de processamento computacional para 

confirmar e  verificar essas transações ultrapassou em 300 vezes a capacidade de 

                                                     
14 ROUBOS e fraudes com bitcoins chegam a US$ 1,2 bilhão. O Globo. 02/05/2019. Disponível em:  
<https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/roubos-fraudes-com-bitcoins-chegam-us-12-
bilhao 23637422>. Acesso em 13/09/2019.  
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processamento do  Google15.  

Diante deste cenário propicio ao cometimento de fraudes, e considerando 

todos  os argumentos supramencionados, é possível inferir a ocorrência da infração 

e a retidão da  conduta da Receita Federal do Brasil quando da lavratura do auto. Isso 

porque a Receita  Federal do Brasil está adstrita aos princípios da isonomia e da 

capacidade contributiva,  sendo que, nesse caso, está vinculada ao que dispõe as 

normas referentes ao Imposto de  Renda tendo em vista o acréscimo patrimonial 

ocorrido.    

A autuação está fundamentada no art. 118 do Código Tributário Nacional, ao  

determinar que a definição legal do fato gerador do Imposto de Renda deve ser 

interpretada  ignorando a validade jurídica dos atos praticados pelo devedor, bem 

como da natureza do  seu objeto ou dos seus efeitos, além abstrair os efeitos dos 

fatos ocorridos. Logo, é  irrelevante discutir a origem dos rendimentos auferidos pelo 

contribuinte, sendo certa,  apenas, o dever o pagamento do tributo.  

Nesse sentido, de forma acertada e coerente, determina o parágrafo 4º do 

artigo  3º da Lei 7713/1988:  

 

§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou  direitos, da 

localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores 

da renda, e da forma de percepção das rendas ou  proventos, bastando, para a incidência 

do imposto, o benefício do  contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. (BRASIL 

1988; grifo  nosso)  

 

O fato de serem movimentações com Criptomoedas não retira, por si só, a  

sujeição à tributação. Pelo contrário, o princípio da isonomia legitima a aplicação do  

tributo, sendo inconstitucional qualquer exclusão do contribuinte, por não haver um  

fundamento legal.  

Com efeito, de forma espontânea, a Exchange entregou à Receita Federal do  

Brasil os dados que estavam armazenados em seu sistema. Tais informações, 

revelaram a  variação nos valores entre as Criptomoedas e a compra de um 

automóvel com  Criptomoedas, configurando, assim, a obtenção de rendimentos por 

                                                     
15 BITCOIN: um novo ativo financeiro. CoinBR, 2016. Disponível em: <https://blog.coinbr.net/bitcoin-
um novo-ativo-financeiro-relatorio-baixe-gratis/>. Acesso em: 07 jul. 2019. 
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parte do Recorrente.  Diante disso, e por não ter havido declaração das operações na 

Declaração de Ajuste Anual,  a autoridade administrativa foi obrigada a realizar o 

lançamento, não podendo esquivar-se  sob pena de responsabilidade funcional. É o 

que dispõe a legislação tributária:  

 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito  

tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo  tendente a 

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,  determinar a matéria 

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar  o sujeito passivo e, sendo 

caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade 

administrativa de lançamento é vinculada e  obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. (BRASIL,1966)  

 

É dever da autoridade administrativa, uma vez ocorrido o não pagamento do  

imposto por parte do contribuinte, efetuar a autuação, imputando a ele a sanção 

prevista em  lei. Portanto, correta foi a autuação feita pela Receita Federal.   

Além de todo o exposto, deve-se ressaltar que, indubitavelmente, a tributação  

consiste em uma receita pública essencial à manutenção do Estado. Sem a cobrança 

de tributos não há como promover as premissas e os objetivos básicos da República 

Federativa  do Brasil, consagrados no artigo 3º da Constituição Federal:   

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

II - garantir o desenvolvimento nacional;  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e   

regionais;  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade  

e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988)  

 

Nessa perspectiva, é importante compreender o princípio da não vinculação e  

correlacioná-lo com o imposto de renda. Consagrado no artigo 167, IV, da 

Constituição da  República, o princípio da não afetação tem a ver com o elemento 

finalístico dos impostos.  Diferentemente das taxas e contribuições de melhoria, aos 

impostos é vedada a vinculação  de suas receitas a órgão, fundo ou despesa, salvo 
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algumas exceções previstas no texto  constitucional (PAULA; JÚNIOR, 2013).   

Dessa forma, nos dizeres de Vanessa (2015), não há vinculação dos impostos  

quanto ao fato gerador, já que não são decorrentes de qualquer atividade estatal 

específica  relativa ao contribuinte. Ademais, não possuem vinculação com relação 

ao produto que é  arrecadado, já que a receita auferida por intermédio da tributação 

é direcionada para as  despesas genéricas do Estado.   

Nessa linha de raciocínio, a não tributação dos ativos financeiros nas 

operações  do Recorrente prejudicaria a manutenção da própria esfera pública. 

Segundo Caliendo  (2009), ao analisar os fundamentos do poder de tributar, é 

essencial tratar acerca da  responsabilidade dos cidadãos em uma sociedade 

democrática. Isso porque para dar  subsídio à estrutura institucional da máquina 

pública é imprescindível que haja a  transferência da riqueza necessária à 

manutenção do aparato estatal.   

—esse diapasão, [...] a tributação fornece os elementos para que os direitos  

fundamentais sejam realizados, expandido a esfera de possibilidade de cumprimento 

desses  direitos.  (CALIE—DO, 2009, p. 213) Os tributos são, portanto, fundamentais 

para a  manutenção do estado, possuindo uma função social.   

Partindo dessa compreensão, Carolina Bizarro aduz que:   

 

A principal função social do tributo é o atendimento básico para a sociedade,  como 

escola, saúde, segurança pública, saneamento básico, entre outros. Porém,  um dos 

maiores desafios é a educação tributária, ou seja, conscientizar os  cidadãos da 

importância dos tributos que eles pagam e também demonstrar aonde  essa verba está 

sendo utilizada. É preciso ampliar o debate e atingir os menos desfavorecidos, ter o 

processo de transparência, aproximar o tema a vida das  pessoas, quebrando a 

resistência que muito frequentemente é visto na população.   

É dever do Estado fornecer as condições básicas e instrumentos para disseminar essas 

informações. Sendo um desafio complexo esse diálogo com a sociedade  civil, pois se 

trata de inserir novos valores no cotidiano e incentivá-las a prática. (BIZARRO, 2016).  

 

Em síntese, a função social do tributo fundamenta-se na Constituição Federal 

e  parte da premissa que é somente mediante a correta aplicação das receitas 

públicas que se  torna possível promover a solidariedade humana, que reduz as 
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desigualdades e propicia o  desenvolvimento nacional.   

É notória, portanto, a importância da tributação para a manutenção do Estado 

e  promoção dos direitos fundamentais. Nesse sentido, defender a não incidência do 

Imposto  de Renda nas operações realizadas pelo Recorrente, além de simbolizar 

uma transgressão  direta às diretrizes constitucionais, representaria um prejuízo 

enorme para a sociedade em  sua esfera pública.   

O número de transações realizadas com o Bitcoin, a maior criptomoeda do  

mundo, é exorbitante. Nos dizeres de Bertolucci (2019), o volume das transações on-

chain  efetuadas com essa moeda superam as transações realizadas pelo Paypal e 

até mesmo pela  American Express. A rede Bitcoin ultrapassa U$ 6 bilhões diários de 

volume de transações  e a tendência é que o manejo das criptomoedas cresça ainda 

mais nos próximos anos.   

Nesse sentido, a não incidência do Imposto de Renda nas operações em que 

se  verificam acréscimo no patrimônio, como no caso do Recorrente, representaria, 

não só uma  violação à isonomia e à capacidade contributiva, bem como ao dever da 

autoridade  administrativa em realizar o lançamento quando dispõe de informações 

atinentes à cobrança, como também será evidente o prejuízo financeiro para o 

Estado, que perderia boa  parte de suas receitas, tendo em vista o crescimento 

progressivo de utilização das  criptomoedas no cenário atual.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ante o exposto no corpo do presente Memorial, reitera-se os principais  

argumentos no sentido de que, primeiramente, a natureza jurídica da criptomoeda é 

de ativo  financeiro, isto porque, conforme restou comprovado, elas não podem ser 

enquadradas  como moedas pelo critério jurídico, nem mesmo pelo critério 

econômico, e, a partir de  todas as disposições legais e extralegais à disposição neste 

texto, mostra-se evidente a caracterização da criptomoeda como ativo financeiro, 

além de ser este o entendimento  proferido expressamente pela Receita Federal do 

Brasil.  

Em um segundo momento, a partir da análise da natureza jurídica das 

operações  envolvendo criptomoedas, chegou-se à conclusão de que as operações 
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realizadas pelo  Recorrente, que ensejaram a incidência do Imposto de Renda, foram 

permutas, nos termos  do Direito Civil. Entretanto, caso esta Excelsa Corte entenda 

que se trata de operação de  compra e venda, restou comprovado que os efeitos 

práticos serão exatamente os mesmos,  uma vez que ambas são consideradas 

formas de alienação, de forma que as suas  consequências serão idênticas, 

permitindo, licitamente, a incidência do Imposto de Renda  sobre a operação, pouco 

importando seu enquadramento enquanto permuta ou compra e  venda.  

A partir da identificação das naturezas jurídicas supramencionadas, foi 

possível  comprovar a legitimidade da incidência do Imposto de Renda. A partir dos 

critérios que  informam o referido imposto, quais sejam, generalidade, universalidade 

e progressividade,  tem-se como notória a disponibilidade jurídica sobre as 

operações realizadas pelo  Recorrente, de forma que, em respeito aos princípios da 

isonomia, capacidade contributiva,  da pecunia non olet, vinculação da administração 

ao lançamento e o dever fundamental de  pagar tributos como forma de promoção 

dos valores constitucionalmente resguardados,  legítima foi a autuação no tocante 

ao Imposto de Renda em ambas as operações realizadas  pelo Recorrente.  

Por fim, cumpre mencionar que, a partir de todo exposto, torna-se evidente a  

necessidade de regulamentação das criptomoedas. Isto porque, conforme dados  

apresentados ao longo deste memorial, o fato de as transações com criptomoedas 

serem  irrastreáveis quando não intermediadas por uma Exchange, propicia um 

ambiente para  cometimento de fraudes e ilícitos, devido à baixa ou ausente 

transparência sobre os sujeitos  e valores envolvidos na operação.  

Diante de todo exposto, requer-se a improcedência do Recurso Extraordinário,  

para que esta Excelsa Corte, guardiã da Constituição Federal e de seus preceitos aqui  

explanados, mantenha o posicionamento exarado nas instâncias inferiores no 

sentido de ser  legítimo o auto de infração lavrado em face do Recorrente. 
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Excelentíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal,  

 

Vs. Exas. foram designadas Julgadores do Recurso Extraordinário em referência, no  

qual o configura como recorrente o Sr. Jorge Pereira e como recorrida a União.  

A Recorrida vem, diante de V. Exas, expor, neste MEMORIAL, as razões pelas  

quais o Recurso Extraordinário, posto em julgamento, deve ser improvido.  

 

1 – SÍNTESE DOS FATOS  

 

1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Jorge Pereira, intentado com o 

fito de  demonstrar a possibilidade de ter sido lavrado indevidamente contra si auto 

de infração pela  Receita Federal do Brasil, no exercício regular de sua atuação.   

2. Em 2019, a Receita Federal do Brasil, constatando desconformidades entre o 

factual e o  legal, autuou Jorge Pereira por ter deixado de recolher o Imposto de Renda 

decorrente do ganho  de capital havido, inicialmente, em razão da rentabilidade da 

unidade de Bitcoin, adquirida em  2016 pelo recorrente e equivalente, inicialmente, a 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Esta  primeira unidade Bitcoin, por sua vez, 

foi utilizada para a aquisição de 150 (cento cinquenta)  Litecoins no ano de 2017, em 

operação avaliada em R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Ou  seja, essa 

permuta só foi economicamente possível em virtude de um acréscimo de R$ 

62.500,00  (sessenta e dois mil e quinhentos reais) sobre o valor que possuía Jorge 

Pereira na primeira  aquisição de criptoativo.   

3. Também foi autuado por ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda 

por  ganho de capital com relação aos 150 (cento e cinquenta) Litecoins que havia 

adquirido em 2017,  eis que trocados pela sua unidade de Bitcoin em operação 

avaliada em R$ 66.000,00 (sessenta e  seis mil reais)  como já citado  e utilizados 

para a compra de um carro, também em 2017, em  operação fixada no valor de R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais).   
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4. Ademais, Jorge, incorrendo em tais condutas, foi também autuado por ter deixado 

de  prestar as devidas informações quanto a cada uma dessas operações realizadas 

em sua Declaração  de Ajuste Anual.  

5. A pauta legal do auto de infração teve supedâneo no art. 118 do Código Tributário  

Nacional, no art. 21, inciso I da Lei nº 8.981 (Legislação Tributária Federal), bem como 

no art. 3º,  §§ 3º e 4º da Lei nº 7.713/88. No mais, a multa aplicada tem substância 

fundamental pautada no art. 44, inciso I da Lei nº 9.430/96, de acordo com a Taxa 

SELIC, de previsão contida na Lei nº  9.065/95.  

6. Irresignado, o autuado ingressou com ação judicial no fito de impugnar a autuação 

contra  si lavrada. Notadamente e não obstante o reconhecimento em todas as 

instâncias de que houve  factualmente e comprovadamente o descumprimento da 

obrigação acessória de não declarar as  operações realizadas com criptoativos, bem 

como o não adimplemento da obrigação principal, no  que diz respeito ao Imposto de 

Renda, o recorrente ainda aciona esta Corte Suprema em mais  uma tentativa de ver 

seu pleito concedido, mas que, se demonstrará frustrada pelos fatos e razões  

jurídicas nas linhas que seguem.  

 

2 – RAZÕES PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA  

 

2.1 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO  IMPOSTO DE 

RENDA  

 

7. O tributo requestado no cenário fático consentâneo ao auto de infração lavrado 

em face  do recorrente, diz respeito ao Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza de  competência fixada constitucionalmente à União, 

especificamente no art. 153, III, de nossa Carta  Magna, já que é o instrumento para 

a conferência da competência tributária [SCHOUERI, 2019,  p. 75]. Perceba-se que a 

exegese mais óbvia de tal tributo reside na acepção ou conceituação da  

renda, o que define sobremaneira a atividade do ente tributante. A extensão dos 

termos renda  e  proventos de qualquer natureza  dá o contorno do que pode ser 

tributado e do que não pode  ser tributado a tal título. [PAULSEN, 2018, p. 348]  

8. Para que se compreenda, antemão, o contorno atribuído ao conceito de renda, 
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retome-se  as palavras de Roque Antonio Carraza 1  que define como renda a 

disponibilidade de riqueza nova,  havida em dois momentos distintos [...] é o 

acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte, ao longo de um  

determinado período de tempo.  

9. Ademais, o mesmo dispositivo constitucional em seu § 2º, estabelece os critérios 

a serem  observados na sua instituição: generalidade, universalidade e 

progressividade, verdadeiros  princípios informadores de sua existência.  

10. Entretanto, a Constituição Federal Brasileira desceu a minúcias, e além de 

delimitar em  seu texto a competência dos entes, tratou sobre a principiologia da 

atividade de tributação, bem  como a fundamentação para a edição de outros 

instrumentos introdutores de normas tributárias  [SCHOUERI, 2019, 76-77]. Nisto é 

que, os arts. 43 a 45 do Código Tributário Nacional  estabelecem as normas gerais 

atinentes ao imposto sobre a renda e proventos, definindo os  arquétipos para o fato 

gerador, base de cálculo e contribuintes. O Imposto sobre a Renda da  Pessoa Física 

(IRPF) tem suporte, no âmbito da legislação ordinária, nas Leis n. 7.713/88 e n.  

9.250/95, entre outras. Além disso, o Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018, 

regulamenta  a fiscalização, arrecadação e administração tanto do IRPF como do 

IRPJ. [PAULSEN, 2018, p.  348]  

 

2.1.1 – Alcance da Hipótese de Incidência do Imposto de Renda delineada 

constitucionalmente e  as circunstâncias fáticas do caso  

 

11. Como bem ressaltado pela doutrina, talvez, o maior problema da teoria do direito 

seja  descrever ou, quem sabe, indicar o que o intérprete deva fazer quando não há 

uma norma posta  pelo Estado para regular uma situação, assim como quando ele 

se depare com vários significados  possíveis de uma palavra, expressão ou de um 

texto.2 

                                                     
1 CARRAZZA, Roque Antonio. A natureza meramente interpretativa do art. 129 da Lei 11.196/05, o 
imposto de  renda, a contribuição previdenciária e as sociedades de serviços profissionais R. DDT, 
154, jul. 2008, p. 109. 
2  Alvim, Leonardo de Andrade Rezende. Crítica ao formalismo jurídico no direito tributário: uma 
proposta por  transparência, coerência e liberdade discursiva na doutrina tributária brasileira. 
Leonardo de Andrade Rezende  Alvim. Belo Horizonte, 2015. 
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12. Dessa forma, a interpretação aparece como expressivo instrumento aliada a uma  

proximidade com a vontade do legislador para que o intérprete consiga aplicar 

categoricamente o  direito3, respeitando, por óbvio, a segurança jurídica.   

13. Neste liame, primordial a compreensão da própria conceituação da hipótese de 

incidência  tributária 4  perante o fato imponível 5  que se tem em vista, pois a 

subsunção6 do fato à norma, na  seara tributária, guarda relação com o confronto de 

uma com a outra. E é nesta atividade de  subsunção que se realiza a interpretação, 

isso porque não pode o ordenamento jurídico, em seus  mais diversos diplomas, 

contemplar toda a sorte de possibilidades jurídicas para se conceber a  aplicação da 

norma, nem mesmo ditar todos os detalhes para que possa se visualizar o caso que  

enseja a aplicação desta norma. Neste sentido, reverbera Geraldo Ataliba:  

Ao intérprete cabe reconhecer e identificar os diversos aspectos da h.i aplicando as  

noções científicas do seu trabalho exegético. Não incumbe ao legislador desdobrar  

sinoticamente de forma didática seus comandos e preceitos, esquematizando-os 

para  facilitar a tarefa do hermeneuta. O legislador não é cientista, nem didata. Esgota 

sua  tarefa formulando a hipótese e o respectivo comando, como melhor lhe pareça.6  

14. Analisando a hipótese de incidência do Imposto de Renda, consubstanciada  

precipuamente no conceito de renda, é nitidamente notável sua amplitude. Isso, 

entretanto,  nunca é afirmar que o conceito amplo de renda, significa estar-se diante 

de uma indeterminação,  pois tal conceito é estabelecido em atenção as definições 

colhidas pelas ciências das finanças e da  economia conjugadas com uma 

                                                     
3 Paulo de Barros Carvalho leciona: O que existe são cortes de linguagem. —ós, juristas, montamos 
a realidade  jurídica que representa o corte. Desta maneira, construímos a interpretação jurídica. 
Nada disso impede que  economistas tomem a mesma base objetiva e produzam enunciados 
econômicos sobre ela. Produzem-se, por  sua vez, outros cortes sobre o mesmo acontecimento, 
compondo novo signo. (Cf. CARVALHO, Paulo de Barro.  Curso de Direito Tributário. 29. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.231)  
4 —as lições de Geraldo Ataliba, a h.i é primeiramente a descrição legal de um fato: é a formulação 
hipotética,  prévia e genérica, contida na lei, de um fato é o espelho do fato, a imagem conceitual de 
um fato; é seu  desenho). (Cf. ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6ªed. 17ª TR, São 
Paulo: Malheiros Editores  LTDA. 2018, p. 58). 
5 Ataliba, ibidem, também cuida de preceituar o fato imponível como sendo o fato concreto, localizado 
no  tempo e no espaço acontecendo efetivamente no universo fenomênico, que - por corresponder 
rigorosamente  à descrição prévia, hipoteticamente formulada pela h.i. - dá nascimento à obrigação 
tributária.  (Cf. ATALIBA,  Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6ªed. 17ª TR, São Paulo: 
Malheiros Editores LTDA. 2018, p. 68). 
6 Outra definição fornecida por Ataliba, ibidem, é a de subsunção, designando-a como um fenômeno 
de um  fato configurar rigorosamente a previsão hipotética da lei. (Cf. ATALIBA, Geraldo. Hipótese de 
Incidência  Tributária. 6ªed. 17ª TR, São Paulo: Malheiros Editores LTDA. 2018, p. 69). 



 
 
 

 

Equipe 00311  Fazenda Nacional   | 393 
 

interpretação sistêmica da Constituição [MACHADO  SEGUNDO, 2018, p. 276]. O se 

que tem, veridicamente, é uma aproximação ao que designa  Ricardo Lobo Torres7 

como cláusula geral, ao citar Karl Engisch: uma formulação da hipótese legal  que, 

em termos de grande generalidade, abrange e submete a tratamento jurídico todo um 

domínio de casos".   

15. Repita-se: nunca poderá nenhuma norma jurídica designar e prever todas as 

situações que  autorizam a sua aplicabilidade, sendo necessário o contrário, que o 

fato, pelas suas características,  se reporte a norma. No caso do tributo em questão, 

uma vez verificada as circunstâncias que  demonstram a aquisição de renda, 

configura-se, pois, seu fato gerador. No mesmo sentido do  questionamento trazido 

pelo recorrente já decidiu esta Suprema Corte no AgARE 7094598 de  relatoria do Min. 

Roberto Barroso em que se discutia ser válida a incidência de imposto de renda  

tendo em vista acréscimo percebido por terceiro no recebimento de títulos adquiridos 

com  deságio, questão esta que foi prontamente resolvida pela exegese do conceito 

de renda, tendo sido fixado o entendimento de que cabe ao legislador definir o 

conceito de renda, não sendo razoável exigir se que todas as modalidades de 

percepção de renda estejam exaustivamente previstas em lei.  16. Para que se 

conclua tal raciocínio, salutar que se transcreva trecho da obra Direito  Tributário de 

Luís Eduardo Schoueri9:  

 

Finalmente, é preciso que se deixe claro que a tributação vincula-se à complexidade  

social: sendo a economia complexa, não se pode aceitar a utopia de uma tributação  

única, sob o risco de se deixar de lado a oportunidade de alcançarem-se formas de  

riqueza que poderiam ser atingidas. A multiplicação de incidências tributárias oferece  ao 

formulador de política tributária a oportunidade de identificar o melhor momento  para a 

tributação, com o efeito alocativo daí decorrente.   

 

17. É uníssona doutrina e jurisprudência no sentido de que renda é produto, fluxo ou  

acréscimo patrimonial, inconfundível com o patrimônio de onde emana, assim 

                                                     
7  TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da tipicidade no Direito Tributário. Disponível em:  
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45134/45062. Acesso em: 03 ago. 
2019.  
8 STF - AgR ARE: 709459 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 
10/02/2015.  Primeira Turma, Data de Publicação: DJe - 044 09-03-2015. 
9 SCHOUERI. Luís Eduardo. Direito Tributário. 9ªed, São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 50 
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entendido, o  capital, o trabalho ou a sua combinação, de modo que o acréscimo 

patrimonial sempre pressupõe  a disponibilidade econômica ou jurídica10 [BALEEIRO, 

2015, p. 399;]. Para se apreender o quão  sólido é o sedimento que realiza 

normativamente o conceito de renda, Rubens Gomes de Sousa  nos traz importante 

preceito e que, até hoje é considerada pela prática tributária:  

O fato gerador do imposto de renda será sempre, com efeito, o aparecimento de  uma 

relação de propriedade ou de posse entre um rendimento e o contribuinte, seja  este de 

fato ou de direito, isto é, quer esteja o contribuinte em relação pessoal com a  matéria 

tributável, quer se trate simplesmente de um contribuinte por força de  designação legal.   

 

18. Partindo dessa definição, a par de qualquer insurgência e para que, como 

mencionado,  seja feita a coligação entre o fato imponível e a hipótese de incidência, 

reitere-se a síntese dos  fatos, mais didaticamente, constantes escorreitamente no 

auto de infração lavrado pela Receita  Federal do Brasil:  

                                                     
10 Baleeiro, em sua obra atualizada por Mizabel Derzi, leciona que há dois grandes grupos que trazem  
definições para aferir a renda, de forma que ambos se dissipam da acepção sobre capital, expondo 
também,  como nota comum, o acréscimo de ganho auferido durante certo período de tempo: como 
excedente, ou acréscimo de riqueza, considerado o fluxo de satisfações e serviços consumidos 
(IRVING  FISHER) ou meramente disponíveis (HEWETT), representados por seu valor monetário, fluxo 
que engloba as  entradas e saídas em um período determinado de tempo. É o conceito que melhor se 
ajusta àquele empregado  pelo legislador na apuração da renda da pessoa física;  
como acréscimo de valor ou de poder econômico ao patrimônio apurada a renda pela comparação 
dos  balanços de abertura e encerramento do período. Essa concepção, adotada em parte pelo Código 
Tributário  Nacional, é criticada por alguns, porque ela pode levar ao equívoco de supor que qualquer 
acréscimo de valor - advindo de doação ou herança, por exemplo, que é simples capital transferido, e 
subtraído ao campo da  competência tributária federal - configure renda. [...] (Cf. BALEEIRO, Aliomar. 
Direito Tributário Brasileiro.  Atualizada por Mizabel Abreu Machado Derzi. - 13ed. - Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, pgs. 396-397) 
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19. Ainda que se questione a competência para a realização da própria atividade de 

tributação  – nesse caso, a União – mesmo que rigidamente delimitada no próprio 

texto constitucional, não  se pode considerar que o presente caso se configura como 

uma não incidência, tendo em vista  apenas o raso argumento de que a nova 

realidade não pode ser alcançada por regras não  existentes, sob o suposto 

fundamento que o sujeito ativo não poderia criar novas hipóteses de  tributação. Ora, 

o rendimento coincidente com a conceituação apregoada pelo CTN, será  tributado, 

independentemente de sua denominação ou mesmo proveniência. [GOUVÊA, 2018,  

p. 380; MACHADO SEGUNDO, 2018, p. 276]  

20. Decerto, é preciso que estes novos fatos sejam totalmente compatíveis com as 

hipóteses  de incidência dos tributos, de modo a se tornaram fatos jurídicos 

tributários e, portanto,  resultarem na relação jurídica tributária entre fisco e 

contribuinte em prol da arrecadação aos  cofres públicos.  

21. E é justamente baseada na ordem jurídico tributária que se pode afirmar que a 

situação  julgada no recurso extraordinário em questão configura uma comum 

incidência do Imposto de  Renda. Note: não há nada de excepcional no caso ocorrido. 

O recorrente adquiriu um criptoativo  pelo valor de R$ 3.500,00; com a valorização 

desse bem, realizou uma troca e, posteriormente,  com o valor oriundo da troca, 
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adquiriu outro bem avaliado em R$ 120.000,00. Uma ampliação  patrimonial de R$ 

62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), depois outra no importe de  R$ 

54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), totalizando um ganho de 116.500,00 (cento 

e  dezesseis mil e quinhentos reais). Não há espaço para dúvidas. É nítida a aquisição 

de renda.   

22. Ainda que se questione a origem do ganho de capital com a aquisição da 

criptomoeda,  sob o argumento de não se estar perante situação delineada com 

exatidão no ordenamento  jurídico, é fundamental ressaltarmos que a designação da 

atividade desempenhada pelo  contribuinte, ainda que paire sobre a dúvida de sua 

natureza, não possui repercussão no direito  tributário, de modo a se ter como 

irrelevante a atividade de onde provém. [SCHOUERI, 2019, p.  269; TORRES, 2005, p. 

102]  

23. Tal justificativa encontra razão na existência da chamada cláusula tributária 

pecunia non  olet , segundo a qual a origem do valor econômico não importa, sendo 

suficiente o signo  presuntivo de riqueza, que no caso do imposto de renda, será 

aferível pelo aumento de  patrimônio existente, o bastante para que haja a incidência 

de tal tributo.  

24. O próprio CTN em seu art. 11811 privilegia o princípio pecunia non olet  segundo 

o qual a  definição legal de um fato gerador deve ser interpretada com a abstração 

da validade jurídica dos  atos efetivamente praticados [STF, HC 77530/RS; STF, HC 

94.240/SP], bem como da natureza  do seu objeto ou dos seus efeitos.  

25. Portanto, da mesma forma como se expôs ser totalmente ignorável a origem ou  

caracterização jurídica da atividade que permitiu a geração da renda, conclui-se ser 

totalmente  desimportante o fato de estarmos tratando de ganho de capital 

decorrente ou não de operações  em que se utilizaram criptoativos. Uma vez 

passíveis de aferição valorativa e, podendo a  Autoridade Fazendária identificar a 

progressão patrimonial do administrado, nada obsta que  realize o dever jurídico de 

tributar que lhe é inerente. 

  

                                                     
11 Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:  
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou 
terceiros, bem  como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;  
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 
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2.1.2 – Validade da incidência do Imposto de Renda sobre ganhos de capitais e 

aquisições  decorrentes de acréscimo patrimonial a partir de operações com 

criptoativos  

26. Conforme leciona Aliomar Baleeiro, a igualdade é uma velha fórmula política, que 

reflete  o penoso e longo esforço dos povos na luta secular contra privilégios e 

iniquidades de classe. Mas  a Ciência das Finanças a acolheu, desdobrando-a em 

diferentes aspectos: generalidade,  uniformidade, justiça do imposto.12 

27. Segundo Paulo Bonavides a igualdade é o centro medular do Estado Social e de 

todos os  direitos de sua ordem jurídica. De todos os direitos fundamentais, a 

igualdade é aquele que mais  tem subido de importância no Direito Constitucional de 

nossos dias, sendo, como não poderia  deixar de ser, o direito-chave, o direito-

guardião do Estado social.13 

28. Como diretriz orientadora da exigência de impostos, a capacidade contributiva 

imprime a  tendência da personalização destes. Desse modo, na instituição dos 

impostos deverão ser  consideradas, o mais possível, as condições pessoais dos 

contribuintes.14 

29. O Imposto de Renda é o imposto que mais se aproxima da capacidade 

contributiva.  Também por isso é, na maioria das vezes, encarado como o tributo 

mais justo do ordenamento  tributário, pois possibilita a observância das condições 

pessoais do contribuinte de forma a  contemplar a capacidade contributiva, ou seja, 

a capacidade de prover as custas do Estado.   

30. Ora Excelência, em uma comparação simplória imagine um contribuinte que 

demonstre a  mesma manifestação de riqueza do caso examinado. Ele, naturalmente, 

deverá suportar o ônus da  tributação, uma vez que ao iniciar uma operação obteve 

a valorização de um bem. Chega saltar  aos olhos a violação ao princípio da isonomia, 

caso assim não se fizesse, uma vez que há o justo  receio, que duas pessoas que 

ostentam a mesma capacidade contributiva, possam vir a ter  tratamentos 

diferentes.   

31. Neste diapasão, necessário um exemplo citado por Roque Antonio Carraza em 

                                                     
12 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7 a ed. Atualizada por Misabel 
Abreu  Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 520. 
13 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 5ªed. São Paulo: Malheiros, 1994, p.340-341.   
14  Costa. Helena Regina. IMPOSTO DE RENDA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. Disponível em:  
http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/re vcej/article/viewF ile/560/740 Acesso em 09 de jun. 2019. 
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sua obra  Curso de Direito Constitucional Tributário ao debruçar-se sobre a temática 

da capacidade contributiva.  Atente-se para o fato de que a ilustração fática 

concebida pelo renomado tributarista mostra  situação semelhante a que inclui todas 

as etapas perpassadas pelo recorrente até chegar a  aquisição do carro. Outro ponto 

a se observar, é a importância do resultado para fins de  verificação da capacidade 

contributiva e, portanto, da possibilidade de tributação:  

 
Conheci pessoa que, por herança de família, tinha valioso quadro de pintor  flamengo 

do século XVII. Um dia, ela vendeu seu quadro e, com o dinheiro  apurado, comprou 

belíssimo apartamento. Esta pessoa, que, tirante o quadro,  poderia ser considerada 

pobre, tinha  graças ao mesmo quadro  capacidade  contributiva. Tanto tinha que, 

transformando o quadro em moeda corrente,  adquiriu um imóvel luxuoso.  

32. E, justamente na tentativa de evitar situações de tamanha insurgência como esta, 

é que o  contribuinte Jorge Pereira deve ser tributado. Se o contribuinte obteve ganho 

de capital, ou seja,  praticou fato gerador da obrigação tributária, não há outra 

alternativa se não a de recolher o  imposto.   

33. Mesmo diante da definição de renda e proventos de qualquer natureza, formulada 

pelo  Código Tributário Nacional, ainda tem o legislador ordinário certa liberdade na 

definição das  hipóteses de incidência do imposto em questão.15 Nos fatos destes 

autos, estamos diante de  situação que pode ser seguramente incluída no conceito 

de acréscimo patrimonial.   

34. Esse acréscimo patrimonial pode surgir do capital aplicado, (como a valorização  

expressiva de uma criptomoeda, valorização de um imóvel em razão da especulação 

imobiliária)  ou de um produto auferido através do trabalho do contribuinte 

[PAULSEN, 2018, p. 348]. Ou  pode ainda ser derivado de qualquer outra origem, e a 

essa origem se dá o nome de provento de  qualquer natureza, expressão insculpida 

no art. 43, II, do CTN. Portanto, uma vez surgido o fato  jurídico16, sua incidência é 

automática e infalível, fazendo desabrochar a relação jurídica.  [CARVALHO, 2018, p. 

237]  

                                                     
15 MACHADO, Hugo de Brito. O CONCEITO LEGALISTA DE RENDA. Revista CEJ, Brasília, Ano XIII, n. 47, 
p. 5-9,  out./dez. 2009. 
16 Paulo de Barros Carvalho define como fato jurídico o relato linguístico do acontecimento. Fato 
Jurídico  porque tem o condão de irradiar efeitos de direito. E tributário pela simples razão de que sua 
eficácia está  diretamente ligada à instituição do tributo. . (Cf. CA’”ALHO, Paulo de Barro. Curso de 
Direito Tributário. 29.  ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 237) 
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35. Em se falando dos criptoativos em si, é sabido que o surgimento dos mesmos 

está  intimamente ligado ao colapso da Bolsa de Valores americana. Tal raciocínio 

se justifica em  virtude de o marco temporal da quebra da bolsa ser praticamente o 

mesmo da primeira transação  com Bitcoin, registrada em janeiro de 2009. Antes 

disso, em 31 de outubro de 2008, um  documento com o título: Bitcoin: A Peer-to-

Peer Eletronic Cash System  foi distribuído através de mensagens eletrônicas por 

Satoshi Nakamoto, referenciado até então como sendo criador do  Bitcoin.17 

36. Outro ponto favorável à referência da crise da Bolsa de Valores e o surgimento 

da  criptomoeda é a suposta perda de credibilidade da sociedade em relação ao 

governo e instituições  financeiras o que por si só já motiva a eclosão de uma 

alternativa diferente do modelo vigente  capaz de garantir mais segurança nas 

transações financeiras. Até mesmo as companhias mais  sólidas do ponto de vista 

econômico ruíram frente à crise, como visto em poucas oportunidades  na história 

mundial.18 

37. Apesar de ser a mais conhecida e amplamente aclamada no mundo da internet, 

o bitcoin  não é a única moeda existente. Os destaques da concorrência se 

desdobram no Litecoin e o  Mastercoin, mas nenhum deles possui a 

representatividade do Bitcoin, atualmente, sendo esta a principal moeda no mundo 

virtual, embora já se tenha desenvolvido acepções sobre não se tratar  

especificamente de uma moeda, ou mesmo de um bem, tendo, portanto, natureza sui 

generis.  

38. Especialistas consideram hoje que o surgimento da Blockchain, tecnologia por 

trás do  Bitcoin e das outras moedas digitais, seja tão relevante quanto foi a da 

internet há alguns anos,  com potencial de revolucionar inúmeras áreas de nossa 

sociedade, indo desde modelos de  votação até o sistema financeiro.   

39. Superado o histórico da criptomoeda, faz se mister compreender a aquisição de  

criptomoedas como meio efetivo e potencial para aquisição de renda.   

40. Para Emília Malgueiro Campos19 a criptomoeda é o token nativo da rede em que 

circula;  ao passo que o blockchain é o banco de dados onde são realizadas e 

                                                     
17  Disponível em <http://pplware.sapo.pt/informacao/bitcoin-uma-breve-historia-do-nascimento-
da-crip  tomoeda/> Acesso em 04 de Julho de 2019. 
18 FERREIRA, Gustavo Lopes. As operações com criptomoedas e o Imposto de Renda. Revista de 
Estudos  Tributários, Porto Alegre, v.21, n. 124 , p. 54-62, nov./dez. 2018. 
19 CAMPOS, Emília Malgueiro. Criptomoedas e Blockchain: o direito no mundo digital. Rio de Janeiro: 
Lumen  Juris. 2018. p. 20-21. 
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registradas as transações. O  Bitcoin, que pode ser compreendido como a 

criptomoeda gênese, justificou o desenvolvimento  da tecnologia blockchain, a fim 

de que fosse viabilizada a sua circulação.   

41. Diferente dos modelos que estamos acostumados, as criptomoedas circulam  

independentemente do aval do órgão ou de uma instituição pública com 

competência para tal  ação, sendo seu valor compreendido como aquilo que pode ser 

percebido com sua utilização. Ou  seja, apesar de se comportar de modo diferente 

das moedas fiduciárias, a criptomoeda alcança a  finalidade pretendida: ser utilizada 

como instrumento rentável, que pode implicar na elevação de  poder aquisitivo, 

genericamente falando.  

42. Além do mais, é indiscutível que as transações relacionadas às criptomoedas 

demonstram  efetiva manifestação de riqueza dos envolvidos. Com tal conclusão se 

mostra razoável que os  criptoativos podem e devem se sujeitar às regras de ganho 

de capital, na medida em que  representam disponibilidade econômica e jurídica da 

renda ao serem movimentados.  

43. Há de se recordar que através da legislação tributária de Perguntas e Respostas 

sobre o Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017,20 foi alertado que as moedas 

virtuais muito  embora não sejam consideradas como moeda, nos termos do marco 

regulatório atual, devem ser  declaradas na Ficha Bens e Direitos como outros bens , 

uma vez que podem ser equiparadas a  um ativo financeiro. Portanto, devem ser 

declaradas pelo valor de aquisição.  

 

  

 

                                                     
20 BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. PERGUNTAS E 
RESPOSTAS:  IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, 2017 Disponível em: http://receita.econo 
mia.gov.br/interfa  ce/cidadao/irpf/2017/perguntas/perguntas-e-respostas-irpf-2019.pdf. Acesso 
em: 17 jul. 2019.  
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44. Registre-se que a referida tributação incide para qualquer pessoa que seja 

domiciliada ou  residente fiscal no Brasil, sendo irrelevante a operação ocorrer fora 

do país [MACHADO  SEGUNDO 2018, p. 272], em razão da utilização de exchanges e 

contas bancárias estrangeiras. 45. Talvez o maior problema da teoria do direito seja 

descrever ou, quem sabe, indicar o que  o intérprete deva fazer quando não há uma 

norma posta pelo Estado para regular uma situação,  assim como quando ele se 

depare com vários significado possíveis de uma palavra, expressão ou  de um texto.  

46. E é justamente pelo fato de os instrumentos normativos que buscam regular os  

criptoativos serem baseados em conceitos abertos, o bastante para abarcar todas 

as potenciais  concepções existentes, é fundamental reconhecer a natureza sui 

generis do criptoativo.   

47. Em setembro de 2018, a Comissão de Valores Imobiliários,21 ao se reportar ao  

tratamento de investimentos no exterior, fez menção expressa à palavra criptoativo  

diferente da expressão que utilizou em um ofício datado em janeiro de 2018,22 o qual 

mencionou  criptomoeda .   

48. Essa mudança revela um amadurecimento na compreensão de que, de fato, 

devido a  natureza complexa do bitcoin, litecoin, a sua natureza se aproxima mais de 

uma natureza sui  generis do que propriamente de uma simples moeda.  

 

2.2 – DA PRINCIPIOLOGIA CONSTITUCIONAL RELATIVA AO IMPOSTO DE  RENDA  

2.2.1 - Princípio da generalidade e universalidade  

49. Ao adentrar a seara principiológica, faz-se necessário examinar primeiramente o 

conceito  de princípio. Nas lições de Bandeira de Mello, princípio constitui o 

mandamento nuclear de um  sistema, atuando como um verdadeiro alicerce dele, 

sendo uma disposição fundamental que se  irradia sobre diferentes normas 

                                                     
21 Comissão de Valores Mobiliários. Ofício Circular nº1/2018/CVM/SIN de 12 de janeiro de 2018. 
Dispões sobre  Investimento, pelos fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555/14, 
em criptomoedas.  Disponível em: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/ oficios-
circular es/sin/anexos/oc-sin 0118.pdf. Acesso em: 23 ago. 2019. 
22 Comissão de Valores Mobiliários. Ofício Circular nº11/2018/CVM/SIN de 19 de setembro de 2018. 
Dispõe sobre investimento indireto em criptoativos pelos fundos de investimento. Disponível  
em:http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-
1118.pdf Acesso  em: 23 ago. 2019. 
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compondo-lhe o espírito e servindo de critério para a exata  compreensão e 

inteligência, exatamente por definir a lógica do sistema normativo.23 

50. Dentro do contexto de incidência do Imposto de Renda, há que se falar do 

princípio da  generalidade, impondo que o tributo incida e alcance todas as pessoas 

que aufiram renda, não  mais se aceitando que certas categorias privilegiadas sejam 

isentas do adimplemento do referido  imposto. [GOUVÊA, 2017, P. 368; PAULSEN, 

2018, p. 351; MACHADO SEGUNDO, 2018,  p. 271]  

51. O alcance de todos os indivíduos para fins de incidência do Imposto de Renda 

está  diretamente relacionado ao fato de que a técnica jurídica tem que conseguir 

desvendar a realidade  econômica das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, para 

poder tributar de maneira justa e  assim, chegar o mais próximo possível da justiça 

fiscal (CAVALCANTE, 2014, p. 267). E, nada  melhor para isto, do que adotar como 

ponto de partida a observância do princípio da isonomia,  exatamente o que o 

constituinte fez ao prescrever a competência tributária quanto a instituição  do 

Imposto de Renda à União.  

52. Decorrência direta do princípio da justiça, o princípio da isonomia está 

expressamente  positivado na Constituição Federal de 1988, que em seu art. 5º, 

caput, dispõe que todos são iguais  perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza , e pode ser visto sob dois aspectos: formal e  substancial. Em seu aspecto 

formal, impõe que as prescrições do Direito sejam aplicáveis  indistintamente a 

todos, no que é atendida com a mera hipoteticidade de normas jurídicas.24 

53. Com relação ao Imposto de Renda, o princípio da generalidade objetiva veda um  

tratamento favorecido a um contribuinte que ostente determinada condição com o 

fito de recolher mais ou menos tributo. Note que o que se pretende evitar é um 

tratamento diferenciado  de contribuintes que se encontrem na mesma situação 

[TRF3  Ap: 00075080630034036100].   

54. No tocante ao princípio da universalidade, também previsto constitucionalmente 

no art.  153, § 2º, I da Carta Maior, o imposto de renda deve incidir sobre qualquer 

acréscimo patrimonial  do sujeito passivo, sem que ocorra eventual distinção 

discriminatória sob o montante líquido.  Assim, por universalidade entende-se, no 

                                                     
23 MELLO, Celso A. B. Curso de Direito Administrativo. 27ª Edição revista e atualizada. São Paulo, 
Malheiros  Editores, 2010, pág. 37. 
24  MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo tributário / Hugo de Brito Machado 
Segundo.  10.  ed. rev e atual.  São Paulo: Atlas , 2018, pág. 35.   
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caso, a ideia de que o patrimônio é uma universalidade  de bens, e de que, nessa 

condição, o acréscimo dessa universalidade (renda) deve ser tributado,  bastando, 

para tanto, que o seu titular esteja aqui estabelecido ou domiciliado.25  

55. Ora, como já se explicitou exaustivamente até aqui, não resta qualquer ínfima 

dúvida de  não se estar perante um acréscimo patrimonial passível de incidência do 

Imposto de Renda. Se  uma outra pessoa houvesse realizado as mesmas operações, 

da mesma forma como realizou Jorge  Pereira, mas em moeda corrente nacional, 

certamente não seria excluído do alcance da tributação  que exerceria o Fisco 

Federal. Clarividente, com todos fatos e argumentos expostos, que a  concretude do 

direito da Fazenda de ver arrecadado tal tributo está sedimentado fortemente na  

premissa de que o que é relevante para a lei tributária é o resultado, que por sua vez 

desencadeará  os devidos efeitos jurídicos [ATALIBA, 2018, p. 101]. Portanto, a 

tributação pelo Imposto de  Renda sobre os fatos ocorridos e circunstanciados no 

Auto de Infração impugnado pelo  Recorrente é mais que legítima, especialmente 

tendo em vista a principiologia apontada.  

2.2.2 – Princípio da Capacidade Contributiva e da Isonomia  

56. Na mesma esteira do raciocínio quanto aos desdobramentos que assume o 

princípio da  isonomia, tem-se uma das principais substâncias do que se afigura por 

justiça fiscal e harmonia  entre os pares no que tange a contribuição para com o 

Estado. É o que se denomina por  capacidade contributiva, positivada 

constitucionalmente em seu art. 145 §1ª 26 , que de forma  explícita confere a 

tributação um caráter específico, de forma a considerar a capacidade em  termos 

econômicos para fins de graduação da exação a ser exercida.   

57. No que atine a esta citada capacidade econômica do contribuinte, havemos de 

considerar  que a expressão tem o condão de denotar dois momentos distintos no 

                                                     
25 Segundo, Hugo de Brito Machado Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao Código 
Tributário  Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003  6. ed. rev., atual. e ampl.  São 
Paulo: Atlas, 2017. 
26 Art. 145. [...]  
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade  econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para 
conferir efetividade a  esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da 
lei, o patrimônio, os  rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
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Direito Tributário, sendo,  portanto a própria realização do que se designa por 

princípio pré-jurídico da capacidade  contributiva absoluta ou objetiva, que por sua 

vez, retrata a eleição, pela autoridade legislativa  competente, de fatos que ostentem 

signos de riqueza, e é esta a capacidade contributiva que, de  fato, realiza o princípio 

constitucionalmente previsto [CARVALHO, 2018, p. 164]. Noutros  falares, é dizer que 

a lei deve tratar de modo igual os fatos econômicos que exprimem igual  capacidade 

contributiva e, por oposição, de modo diferenciado os que exprimem capacidade  

contributiva diversa [CARRAZA. 2008, p. 101].  

58. Ora, quanto ao ponto nuclear incutido no tributo em questão, a saber, a própria 

renda,  que é a expressão dinâmica da riqueza, a mesma é considerada o mais 

adequado indicador da  capacidade contributiva [MACHADO, 2009, p. 102]. Embora 

se tenha uma distinção entre a  capacidade contributiva subjetiva e objetiva, sendo 

aquela uma forma de se aferir as condições  próprias do indivíduo que lhe impeçam 

de realizar seu devido contributo perante o ente  tributante, necessário que se fixe 

que a capacidade contributiva à qual alude a Constituição e que  a pessoa política é 

obrigada a levar em conta ao criar, legislativamente, os impostos de sua  

competência é objetiva, e não subjetiva. É objetiva porque se refere não às condições 

econômicas  reais de cada contribuinte, individualmente considerado, mas às suas 

manifestações objetivas de  riqueza [CARRAZA, 2008, p. 101].   

59. Ora com todos os pormenores teóricos expostos, insiste indubitável o 

entendimento  assente a realização da tributação através do Imposto de Renda em 

relação às operações que o  recorrente concretizou e que ensejaram inconteste 

acréscimo patrimonial. Mesmo que se  estivesse diante de uma cotejamento da 

situação fática desenvolvida a capacidade contributiva em  seu teor subjetivo, a 

possibilidade de tributação permaneceria imodificável, pois o contribuinte  não 

demonstra qualquer condição especial atinente a sua própria subjetividade ou as 

atividades  que realizou que pudessem lhe excluir da sujeição passiva da obrigação 

tributária formada.  
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2.3 – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E REGULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS  

 

2.3.1 - Competência material da Instrução Normativa e disciplina normativa  

 

60. A autuação procedida pela Receita Federal do Brasil em face de Jorge Pereira 

também  consubstanciou infração atinente a descumprimento da obrigação 

acessória de declarar, vez que o  recorrente deixou de prestar as devidas 

informações, de forma procedimental e enfática, quanto  às operações que lhe 

ensejaram acréscimo patrimonial, aptas, portanto a incidência do Imposto  de Renda. 

Neste ponto, pois, a autoridade fazendária pautou-se na Instrução Normativa RFB  

1.888 de 03 de maio de 2019.  

61. Antes que se delimitem as questões que aludem ao direito intertemporal frente a 

edição  de tal espécie normativa, salutar que se percorra, em antemão, pela sua 

natureza jurídica para que  assim se apreenda que, de fato, a Fazenda Nacional agiu 

em estrita observância com o que dispõe  o regramento jurídico vigente ao lançá-la 

e aplicá-la ao caso que presentemente se discute.  

62. A Instrução Normativa, em matéria tributária, compõe a gama do que se 

denomina no  Código Tributário Nacional como Legislação Tributária, inserindo-se 

especificamente no nível  infralegal de competência normativa. Em termos mais 

legalistas, conforme a denominação da  codificação tributária nacional, trata-se de 

norma complementar, eis que explicitado em seu art.  100, inciso I 27  como tal. 

Portanto, são atos de natureza normativa de hierarquia ainda inferior aos  decretos e 

regulamentos e integram a própria norma tributária impositiva, [MACHADO  

SEGUNDO, 2019, p. 114; PAULSEN, 2017, p. 178.] mas que guarda um caráter 

imperativo por  própria permissividade de lei.  

63. Somada ao teor doutrinário e positivo de conceituação da Instrução Normativa, 

traga-se a  definição encartada pela Portaria PGFN/MF nº 737 de 17 de dezembro de 

2018 que assevera ser  esta espécie normativa é ato de competência exclusiva do 

Procurador Geral da Fazenda Nacional que veicula  normas de caráter geral, bem 

                                                     
27 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos 
decretos: I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;  
[...] 
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como regulamenta leis e atos infralegais atinentes às competências da PGFN.  

64. Em se tratando do caso em embate, nenhuma ressalva merece a escorreita 

competência  material exercida pela Instrução Normativa RFB 1.888/2019, haja vista 

sua disposição normativa  voltar-se a disciplina da obrigatoriedade de prestação de 

informações relativas às operações realizadas com  criptoativos à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB). Ora, em outros termos, trata-se regulamento  de 

obrigações acessórias, que só pode ter existência válida e gerar eficácia no mundo 

fenomênico  se guardar supedâneo de origem com lei em sentido estrito. Como 

precisamente fincou Roque  Antonio Carraza28 ao citar Celso Antônio Bandeira de 

Mello, o regulamento especifica os comandos  já abrigados virtualmente na lei, isto 

é, compreendidos na abrangência de seus preceptivos. 65. Como já é plenamente 

identificável, a Instrução Normativa alhures comporta sua razão e  validade no que 

dispõe o art. 16 da Lei nº 9.779/1999 que proclama ser de competência da  Secretaria 

da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e  

contribuições por ela administrados, sendo que o art. 97 do Código Tributário 

Nacional,  definindo a legalidade tributária, impõe necessidade de serem instituídos 

por lei somente os  tributos, enquanto que as obrigações acessórias, pelo fato de, na 

forma do que dispõe o CTN,  poderem ser veiculados pela legislação tributária  em 

sentido amplo podem plenamente ser  instituídas por atos infralegais [MACHADO, 

2003, 29-35].   

66. Além disso, o escopo da legislação complementar e ato infralegal em detalhar as  

obrigações acessórias criadas por lei, complementando sua normatização 

[PAULSEN, 2017, p.  178] é totalmente conciliável com a abordagem consubstanciada 

na IN RFB nº 1.888/2019 e  com a atual normatização legal do Imposto de Renda. 

Para reiterar e reafirmar tal possibilidade,  leia-se o entendimento pacificado do 

Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:  

EMENTA: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA  SURGIMENTO POR  FORÇA DE 

INSTRUÇÃO DA RECEITA FEDERAL  RELEVÂNCIA DO  PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA E RISCO DE  MANTER-SE O QUADRO COM PLENA EFICÁCIA. 

Ante o disposto no artigo  113, § 2º, do Código Tributário Nacional, a exigir lei em 

                                                     
28 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2012,  p.398. 
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sentido formal e material  para ter-se o surgimento de obrigação tributária, ainda que 

acessória, mostra-se  relevante pedido de tutela antecipada veiculado por Estado, 

visando a afastar  sanções, considerado o que previsto em instrução da Receita 

Federal. (STF - ACO: 1098 MG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de 

Julgamento:  08/10/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-086 DIVULG 13-

05-2010  PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-01 PP-00035)  

67. Portanto, estar-se diante do ponto fulcral de que o poder regulamentar goza de  

autonomia e extensão compatíveis com a posição constitucional do Poder Executivo  

[CARRAZA, 2012, p. 399], de forma a se observar que não houve qualquer dissonância 

da competência da referida espécie de norma complementar/regulamentar com 

relação a sua  substância e caráter infralegal.  

 

2.3.2 - Aspectos temporais da Instrução Normativa RFB 1.888/2019: Da plena 

possibilidade de  efeito retroativo  

 

68. Ademais, verificado o desencadeamento temporal dos acontecimentos, poder-

se-ia, em  análise superficial, concluir-se pela não aplicabilidade do instrumento 

normativo mencionado.  Mas não é exatamente isso que se verifica. Para melhor 

explanação das razões pela plena  aplicabilidade na IN nº 1.888/2019, antes faça-se 

um compilado dos marcos temporais:  

 

Data da autuação  Data de Publicação (e de  

entrada em vigor) (Art. 

103,  I, CTN) 

Data em que suas   

disposições começam a  

produzir efeitos 

15/05/2019  07/05/2019  01/09/2019 

 
 
69. Embora em seu art. 13 a IN RFB nº 1.888/2019 tenha instituído o marco inicial de  

produção de efeitos, ou seja, a interferência na esfera privada dos administrados tão 

somente em  01 de agosto de 2019, não há qualquer óbice para que a autuação 

trazida a discussão perante a  esta Suprema Corte tenha como pauta a instrução 
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normativa editada no mesmo ano de sua  percepção pela autoridade fazendária 

competente.   

70. Primordialmente, necessário que se apreenda acerca da acepção que se tem hoje 

do fim  último da edição de instruções normativas e demais atos do mesmo caráter 

expedidos pelo poder  Executivo.  

71. As Instruções Normativas estão compreendidas na própria esfera de existência 

das leis  em sentido estrito, quando não ofendem reserva legal absoluta ou relativa, 

nem contrariam o  conteúdo das leis, de forma que os atos normativos infralegais 

têm tanta eficácia normativa  quanto às normas superiores, vinculando a 

Administração e os contribuintes [PAULSEN, 2017,  p. 179; CARVALHO FILHO, 2017, 

p. 118].  

72. Ora, dada a coerência material que permite a IN RFB nº 1.888/2019 adquirir 

eficácia de  normas superiores, como da própria lei, e uma vez que se verifique que o 

recorrente incorreu em  inadimplemento do próprio tributo, é prudente que do 

julgamento dos fatos do caso, considere se tal compilado normativo que, apesar de 

atender a uma produção de efeitos futura a própria autuação, pôde adquirir o atributo 

de produção de efeitos ainda na pendência deste embate  jurídico perante o Poder 

Judiciário, o que enseja a aplicação do que se proclama o art. 106, II, b,  2ª parte do 

Código Tributário Nacional, permitindo-se que a lei aplique-se retroativamente a ato  

não julgado, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer ação ou omissão.  

73. Em síntese, embora a Instrução Normativa aqui tratada possua natureza de 

legislação  tributária em sentido lato, sua validade material enseja sua equiparação 

a norma superior que lhe  precede e autoriza sua existência, de modo que a 

retroatividade de sua aplicação na autuação  realizada em face de Jorge Pereira é 

plenamente possível, haja vista o regramento apregoado pelo  art. 106, II, b, 2ª parte 

da codificação tributária nacional.  

 

3 – CONCLUSÃO  

 

74. Conforme restou demonstrado, não assiste razão ao recorrente. Requer-se, 

portanto, o  desprovimento do presente Recurso Extraordinário, mantendo se 

incólume a decisão recorrida. 75. Dessa forma, pugna pela condenação do 

Recorrente em honorários sucumbenciais.  
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO: _________  

RECORRENTE: JORGE PEREIRA (Contribuinte)  

RECORRIDO: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL  

 

A Procuradoria da Fazenda Nacional, já qualificada nos autos em epígrafe, 

vem,  respeitosamente, apresentar ao Plenário deste Egrégio Supremo Tribunal 

Federal o presente  memorial, com considerações acerca do seguinte tema: A 

incidência de Imposto de Renda  em ganho de capital nas operações com 

criptomoedas, reiterando suas razões de fato e  fundamentos de direito que ensejam 

o não provimento do Recurso Extraordinário apresentado  pelo Recorrente.  

 

I) DA SÍNTESE DOS FATOS:  

 

Cuida-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal 

Regional  Federal que negou provimento ao recurso interposto por Jorge Pereira 

contra sentença que  reconheceu a legitimidade da autuação do contribuinte pela 

Receita Federal.  

Na origem, o contribuinte Jorge Pereira adquiriu no ano de 2016, (01) unidade 

de  Bitcoin, espécie de criptomoeda, pelo valor de R$ 3.500,00. No ano seguinte, tal 

unidade foi  trocada por 150 Litcoins, sendo que estes custaram, à época R$ 

66.000,00. Tal operação tornou se possível a partir da valorização do Bitcoin naquele 

ano.  

Em 2017, o mesmo ano em que foi realizada a operação de troca entre 

diferentes  espécies de criptomoedas, houve uma supervalorização dos Litcoins e 

Jorge Pereira adquiriu  um automóvel diretamente com as criptomoedas, em uma 

operação avaliada em R$120.000,00.  

Ocorre que não houve o pagamento de imposto de renda em nenhuma das 

operações  mencionadas, bem como estas não foram informadas na Declaração de 

Ajuste Anual do contribuinte, tendo sido descoberta tal sonegação a partir do 

relatório semestral enviado pela  Exchange que intermediou todas as operações 

mencionadas anteriormente, na forma da IN da  RFB nº 1.888/2019.  
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Com isso, a Autoridade Fazendária realizou a autuação do Contribuinte no dia  

15/05/2019, na forma do art. 118 do Código Tributário Nacional, art. 21, inciso I, da 

Lei nº  8.981 e no art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 7.713/88. Além disso, em razão das 

infrações apontadas,  foi-lhe aplicada a multa de que trata o art. 44, inc. I, da Lei nº 

9.430/96, tendo como taxa de  juros a SELIC, com base no disposto na Lei nº 

9.065/65.  

Desta forma, a questão central trazida no presente Recurso Extraordinário 

cinge-se na  constitucionalidade da autuação realizada pela Receita Federal, tendo 

como temática a análise  de incidência de Imposto de Renda em ganho de capital 

originado em operações com  criptoativos.  

 

II) CONSIDERAÇÕES ACERCA DA CRIAÇÃO DAS MOEDAS VIRTUAIS: O cerne 

da questão tratada no presente recurso extraordinário, conforme explicitado, é  a 

tributação da economia digital. Nesse sentido, ab initio, cumpre elucidar alguns 

conceitos e  tergiversar sobre pontos fundamentais que abrangem o tema.  

A primeira criptomoeda digital, Bitcoin, foi concebida no ano de 2008, a partir 

de uma  proposta de dinheiro virtual que pudesse ser trocado diretamente entre os 

seus possuidores, isto  é, sem o intermédio de instituições financeiras e do próprio 

Estado para a realização de  quaisquer movimentações (KADAMANI, 2018). Para que 

tal feito fosse possível, tais  promessas fossem cumpridas, especialmente aquelas 

que suplantavam os mecanismos de  controle e auditoria do Estado, idealizou-se um 

instrumento de controle eletrônico que conjuga  contabilidade e descentralização.   

Tal feito tornou-se possível devido a uma arquitetura tecnológica na qual os 

usuários  das criptomoedas se baseiam na fidedignidade dos registros das 

operações realizadas em uma  espécie de um livro-caixa virtual, conhecido como 

blockchaim, o qual é autenticado múltiplas  vezes em uma complexa cadeia de 

usuários distintos, que são incentivados por um sistema  remuneratório e se explica 

a partir da Teoria dos Jogos 1 , ao passo que mantém a automação da  própria 

                                                     
1 A Teoria dos jogos na lógica das criptomoedas é baseada em termos matemáticos e se respalda na 
existência de  incentivos econômicos para que agentes contribuam para segurança da rede e ao 
mesmo tempo não necessitem de  supervisão, havendo uma lógica de funcionamento autônomo de 
todo o mecanismo de moedas virtuais  (KADAMANI, 2018). 
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estrutura (FALCÃO, 2018) (KADAMANI, 2018).  

Neste contexto, observa-se que a criação de uma moeda  típica dos tempos 

modernos,  tornou-se possível especialmente em razão da criação de uma relação 

de confiança, fidúcia  entre a plataforma e os possuidores como um dos elementos 

básicos. E assim, sem nenhuma  ingerência Estatal ocorre a circulação de inúmeras 

transações, cujos registros anônimos restam  somente assentados no blockchain.  

 

II.1) A DIFICULDADE EM ESTABELECER MECANISMOS DE CONTROLE DAS  

MOVIMENTAÇÕES COM CRIPTOMOEDAS E A INSTRUÇÃO NORMATIVA DA  RFB Nº 

1.888/2019:  

 

Diante deste cenário de múltiplas autenticações, como forma de suprimir a 

participação  do Estado nos controles operacionais dos criptoativos, para além das 

razões de fato e de direito  que fundamentam e legitimam a cobrança do Imposto de 

Renda e a aplicação da multa  tributária, a Procuradoria da Fazenda Nacional não 

pode se imiscuir em tecer breves  considerações acerca da complexidade que a 

engenharia das operações com as criptomoedas  representam para fiscalização da 

Autoridade Fazendária.  

Inicialmente, para que consiga demonstrar a real dimensão das operações 

aqui tratadas,  urge esclarecer que as criptomoedas, enquanto bem que possui 

natureza jurídica controvertida,  possuem uma alta capacidade de atrair investidores, 

que visam a lucratividade resultante das  diferenças do preço de aquisição e 

alienação destas. Tal fenômeno ocorre devido a uma super  volatilidade dos preços 

destes, os quais podem apresentar expressivas variações durante um  mesmo dia. 

Ilustrativamente, veja-se o gráfico abaixo, o qual indica a sobrelevada valorização  

da criptomoeda bitcoin no período de abril/2009 a abril/2019:  
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Figura 1: Gráfico indicativo da volatização da criptomoeda Bitcoin no período de 10 anos:   

https://www.blockchain.com/pt/charts/market-cap?timespan=all  

 

Neste cenário, adentrando especificamente no caso versado nos autos, tem-

se que as  operações realizadas pelo contribuinte Jorge Pereira ilustram, a partir de 

uma realidade concreta, a real possibilidade a aferição de lucros nas operações que 

envolvem moedas virtuais.  Veja-se que a partir da aquisição de uma unidade de 

Bitcoin no valor de R$ 3.500,00 no ano de  2016, foi possível adquirir um automóvel 

no valor de R$ 120.000,00 ao final do ano seguinte.   

Tal fato indica, per si, que tais operações com criptomoedas estão associadas 

a uma  potencial rentabilidade única, a ponto de proporcionar ganhos de capitais 

como antes nunca  vistos na história da Receita Federal. Isto é, com uma pequena 

aplicação, em pouco mais de um  ano, o patrimônio do Contribuinte multiplicou-se 

por 40 vezes o valor originalmente investido,  embora não deixemos de reconhecer 

eventuais riscos atinentes a estas operações.  

Destarte, diante deste cenário complexo de operações que envolvem as 

criptomoedas, e a despeito da alta lucratividade que as operações com elas 

proporcionam aos seus usuários,  percebe-se que a estrutura pela qual o blockchain 

opera, afasta qualquer tipo de espécie de  controle pelas Autoridades Fazendárias. 

Isto é, diante da impossibilidade de identificação dos usuários que transferem entre 

si as criptomoedas, a Receita Federal não dispunha de  mecanismos hábeis a 

identificar os usuários das transações realizadas, para que houvesse a devida glosa 

dos Contribuintes que optassem por não adimplir com suas obrigações tributárias.  

Assim, no ano 2019, instituiu-se a Instrução Normativa nº 1.888, que 

disciplina a  obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações 
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realizadas com criptoativos  à Receita Federal, em uma tentativa de estabelecer 

alguma espécie de controle dos rendimentos  tributáveis bem como combater 

eventuais crimes praticados com o auxílio desta tecnologia.  Ressalta-se que tal 

objetivo se torna ainda mais necessário na medida em que a tecnologia  recém-

criada possui mais usuários cadastrados que a Bolsa de Valores Bovespa, a qual 

negocia  as ações das maiores empresas do Brasil e do mundo2.  

Com efeito, embora inexista norma no Brasil que impeça a utilização de 

Bitcoins,  Estados como a China, proibiram a utilização destas. Isso ocorreu a partir 

da premissa de que  tal uso poderia facilitar a lavagem de dinheiro, corrupção e 

financiamento de organizações  terroristas 3 . Aqui, pelo contrário, apesar de a 

estrutura totalmente descentralizada dos  criptoativos, a IN nº 1.888/2019 tentou 

compatibilizar a existência dessa moeda com o atual  regramento jurídico. Isto é, em 

um cenário de uma prospecção de uma economia cada vez mais  digital, e tendo em 

vista as dificuldades expostas aqui em se estabelecer mecanismos de  controle, 

tentou-se balizar a realidade de um mercado de criptomoedas aos mecanismos  

financeiros e tributários existentes e vigentes no Brasil. 

Dessa forma, a partir do instrumento normativo informado, as Exchanges que 

operam  com Bitcoins, passaram a ter uma obrigação tributária acessória de 

informar à Autoridade  Fazendária as operações realizadas pelos seus correntistas 

ou investidores, nos termos do art.  6º a 9º da referida resolução.  

Acrescente-se, Excelentíssimos Ministros, que não fosse a exigência criada 

por esta  instrução normativa em seu art. 7º, certamente a Autoridade Fazendária 

não teria ciência das  operações de investimento realizadas pelo Contribuinte. E, 

assim, não poderia realizar a  fiscalização e autuar Jorge Pereira, que, embora 

houvesse auferido expressivo acréscimo  patrimonial, optou por não declarar e pagar 

o tributo incidente no ganho de capital, em  contrariedade com a legislação vigente.  

Com isso, buscar-se-á demonstrar no presente memorial que a ausência de 

declaração e  consequente recolhimento de imposto de renda nas operações de 

Jorge, quais sejam, a)  utilização de 01 (um) Bitcoin para a aquisição de 150 (cento 

                                                     
2  https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/bitcoin-ja-tem-mais-que-o-dobro-
de investidores-da-bolsa-no-brasil.ghtml 
3 https://www.conjur.com.br/2019-abr-15/opiniao-tributacao-operacoes-criptomoedas 
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e cinquenta) Litcoins no ano de  2017 e b) utilização de 150 (cento e cinquenta) 

Litcoins para a aquisição de um carro no final  do ano de 2017, lesaram a legítima 

expectativa dos cofres públicos da União.  

Nesse sentido, pretende-se demonstrar também que inexiste regra no 

ordenamento  jurídico apta a afastar a incidência de imposto de renda ou as 

obrigações tributárias acessórias  nas operações que tenham por consequência a 

aferição de expressivo ganho de capital, tal como  as realizadas pelo Contribuinte 

Jorge Pereira com as suas criptomoedas.  

 

II.2) DAS DIVERSAS FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS CRIPTOATIVOS NA  ECONOMIA 

DIGITAL E A SUA NATUREZA JURÍDICA:  

 

A atratividade das criptomoedas como um mecanismo lucrativo de 

investimento é um  fato, conforme demonstrado no item II.1, na medida em que 

permite aos seus investidores  auferirem expressivos ganhos de capital, conforme 

indicado na figura 1, que trata do  crescimento do valor de mercado desta 

criptomoeda. Ocorre que o motivo que originou a  criação das criptomoedas não era 

propriamente a existência de uma modalidade nova de ativo  financeiro, mas sim a 

instituição de uma moeda caracterizada pela possibilidade de os próprios  indivíduos 

controlarem suas transações digitais, sem uma necessária participação de uma  

instituição financeira (FLECK E SCHERER, 2018, p.290 apud UWAJEH, 2016, p.58).  

Ademais, deve-se considerar que os múltiplos usos possíveis de 

criptomoedas como  Bitcoins e Litcoins estão associados a ausência de 

mecanismos de controles estatais, sendo estes substituídos pela tecnologia do 

blockchaim, que além de garantir a escrituração contábil das  criptomoedas, garante 

o anonimato na transferência entre os seus possuidores.  

Neste sentido, partindo-se da premissa de que existem diferentes 

possibilidades de uso  dos criptoativos, (CAMPOS, 2018) defende a existência de 

uma natureza jurídica híbrida das  criptomoedas, na medida em que os contornos 

jurídicos advêm dos diferentes usos  proporcionados por essa nova tecnologia. E 

tais distintas parametrizações se verificam com a  possibilidade a aquisição 

originária das mesmas através da mineração ou mesmo a sua  utilização para 
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aquisição de veículo automotor, conforme realizado pelo contribuinte Jorge  Pereira. 

Conforme Luiz Gustavo Doles Silva (2018):  

 

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 tela.  

 

Com efeito, em que pese inexista tratamento legal específico no ordenamento 

jurídico  pátrio e considerando-se as criptomoedas possuem uma natureza jurídica 

híbrida, buscar-se-á  demonstrar que, a despeito das diferentes possibilidades de 

uso dessa nova tecnologia, os  diferentes contornos jurídicos possíveis não 

conseguem afastar algo constatável de forma fática,  qual seja, a existência de 

expressivo acréscimo patrimonial do Contribuinte Jorge Pereira.  

Na verdade, demonstrar-se-á no presente memorial que, o recurso 

extraordinário  interposto por Jorge Pereira não possui fundamentação suficiente 

com fulcro no ordenamento  jurídico apta a afastar a incidência de quaisquer tributos 

ou obrigações acessórias, senão  vejamos:  

 

III) DAS RAZÕES PARA O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO  

 

O recurso extraordinário interposto pelo contribuinte Jorge Pereira não deve 

ser provido,  pelos fatos e fundamentos adunados a seguir:  

 

III.1) DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:  

 

Os criptoativos de que tratam o art. 5º, I da IN RFB nº 1.888/20194 , não 

                                                     
4  Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se: I - criptoativo: a 
representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser  
expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização 
de criptografia  e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de 
investimento, instrumento de  transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui 
moeda de curso legal; 



 
 
 
 
422 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

possuem uma  legislação específica que disponham sobre sua tributação, sendo 

aplicável, por força do  princípio da generalidade, o disposto no artigo 43 do CTN, que 

trata do imposto de renda e  proventos de qualquer natureza, que, conforme 

preleciona o art. 43, §1º, tem incidência  independente da origem do acréscimo 

patrimonial. Confira-se:  

 

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.  

 

Com isso, a incidência do Imposto de Renda nas operações aqui tratadas e 

que não foram  declaradas justificam-se na medida em que, dada a natureza das 

operações realizadas e a  existência de acréscimo patrimonial ao final, 

independentemente da origem das rendas e  proventos do Contribuinte, aplica-se o 

regramento geral.   

 

III.2) DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO:  

 

O entendimento acerca do negócio jurídico realizado pelo contribuinte a qual 

é  mencionado apenas como aquisição  ao longo de todo a sua defesa é 

fundamental para que se  consiga definir a espécie de operação realizada por este. 

Caso seja considerado compra e venda,  estar-se-ia pressupondo que as 

criptomoedas são moedas, na medida em que, conforme  preleciona o art. 481 do CC, 

em tal espécie contratual, um dos contratantes se obriga a transferir  o domínio de 

certa coisa, ao passo que o outro paga-lhe certo preço em dinheiro. Por outro lado,  

admitir-se a realização de uma permuta, na forma do art. 533 da Lei Civil, é analisar 

que as  aquisições realizadas nas operações por Jorge Pereira foram de bens.  
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Neste sentido, considerando ainda a natureza jurídica híbrida das 

riptomoedas, deve se analisar algumas questões específicas, as quais estarão 

elencadas em tópicos, de modo a  facilitar o entendimento aqui engendrado.   

 

III.2.1) DA IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR OS CRIPTOATIVOS COMO  

MOEDA EM SENTIDO FORMAL:  

 

Inicialmente há de se pontuar que a classificação das criptomoedas como 

moeda não  descreve corretamente a natureza jurídica destas, embora seja possível 

guardar certa similitude,  na medida em que, conforme destacado, a origem desta 

nova tecnologia associa-se a uma  possível revolução nos meios de pagamentos, 

com o afastamento das tradicionais instituições  financeiras como principais 

intermediadoras.  

No Brasil, o modelo adotado em nosso ordenamento jurídico é o da teoria do 

curso legal  ou forçada, havendo, nesse caso dois traços objetivos que caracterizam 

aquilo que se pode  considerar como moeda, quais sejam, o estabelecimento da 

moeda a partir de lei e a  aceitabilidade por compulsória por toda sociedade como 

meio de troca. Tal entendimento restou  consignado no voto do Ministro Eros Grau, 

no julgamento do ’E 478.410/SP, nos seguintes  termos: A aptidão da moeda para 

o cumprimento destas funções decorre da circunstância de  ela ser tocada pelos 

atributos do curso legal e do curso forçado .  

Nesse sentido, analisando-se especificamente o caso das criptomoedas, não 

restam  verificadas tais características. E assim, inexiste amparo no atual 

ordenamento jurídico para  aplicar-lhes a classificação de moedas. O primeiro ponto 

está no fato de que tais moedas   possuem um sistema de emissão totalmente 

descentralizado, o blockchain, que foge à estrutura  regulatória de emissão de 

moedas no Brasil, haja vista que o art. 21, VII da Constituição Federal  conferiu 

competência exclusiva da União para legislar e controlar as atividades desta matéria,  

que o faz por meio do Banco Central.  

Com isso, não havendo emissão de criptomoedas pelo Banco Central e 

inexistindo  autorização da União para tal, não há que se falar em moeda no sentido 

legal.  
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Acrescente-se que as criptomoedas, além de não serem moedas em sentido 

formal e não  estarem sobre a regulamentação do Banco Central, sequer poderiam 

ser classificadas como  moeda eletrônica, a qual já existe toda uma regulamentação 

pela Lei nº 12.865/2013, conforme  já se manifestou o Banco Central em comunicado 

nº 31.379/20175 

 

COMUNICADO N° 31.379, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017  

Considerando o crescente interesse dos agentes econômicos (sociedade e instituições)  

nas denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil alerta que estas não são  

emitidas nem garantidas por qualquer autoridade monetária, por isso não têm garantia  

de conversão para moedas soberanas, e tampouco são lastreadas em ativo real de  

qualquer espécie, ficando todo o risco com os detentores. Seu valor decorre  

exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor.  

(...)  

4. As empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas virtuais em nome dos   

usuários, pessoas naturais ou jurídicas, não são reguladas, autorizadas ou  

supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Não há, no arcabouço legal e  regulatório 

relacionado com o Sistema Financeiro Nacional, dispositivo específico  sobre moedas 

virtuais. O Banco Central do Brasil, particularmente, não regula nem  supervisiona 

operações com moedas virtuais. 5. A denominada moeda virtual não se confunde com a 

definição de moeda eletrônica  de que trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e 

sua regulamentação por meio  de atos normativos editados pelo Banco Central do Brasil, 

conforme diretrizes do  Conselho Monetário Nacional. Nos termos da definição constante 

nesse arcabouço  regulatório consideram-se moeda eletrônica os recursos em reais 

armazenados em  dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar 

transação de  pagamento . –oeda eletrônica, portanto, é um modo de expressão de 

créditos  denominados em reais. Por sua vez, as chamadas moedas virtuais não são 

referenciadas em reais ou em outras moedas estabelecidas por governos soberanos.  

 

Assevere-se, ainda, que a despeito de toda inovação tecnológica que as 

criptomoedas  trouxeram, dentre as quais destacam-se a criação de novas empresas 

e ramos de negócios, como  Exchanges que atuam especificamente com estes 

ativos, fato é que a ausência de  enquadramento legal como moeda ou moeda 

eletrônica, acrescido de sua alta capacidade de  investimento, confere a tais 

                                                     
5 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo=31379 
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criptomoedas a possibilidade de equiparação a ativos financeiros.   

Ademais, ainda que se defenda a existência de uma natureza jurídica híbrida, 

e, com  isso, reconheça-se a possibilidade de utilização dos criptoativos como um 

instrumento de  pagamento, isso não afasta a tributação de eventual ganho de 

capital. Isso ocorre pois, em que  pese a permuta de bens de mesmo valor não esteja 

associada a uma geração de nova riqueza à  priori, não se pode desconsiderar que 

esta operação ocorreu posteriormente a expressiva  valorização do valor de mercado 

das criptomoedas. Veja-se, exemplificativamente, que a  operação de troca de uma 

1 unidade de Bitcoin por 150 Litcoins somente foi possível pois  aquela moeda se 

valorizou antes. Caso contrário, de fato inexistiria acréscimo patrimonial  tributável.  

Por fim, vale ressaltar que se fosse considerada moeda, hipótese afastada 

como já foi  evidenciado, ainda assim haveria acréscimo patrimonial tributável, dado 

que a legislação  tratável sobre compra e venda de moedas estrangeiras prevê esse 

tipo de tributação, qual seja,  a Instrução Normativa SRF nº 118/2000. Veja-se:  

 

Art. 1º Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2000,  o 

ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da liquidação ou  resgate 

de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física, adquiridos, a  qualquer título, 

em moeda estrangeira, será apurado de acordo com as disposições  desta Instrução 

Normativa.  

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também à alienação de moeda  

estrangeira mantida em espécie.  

Art. 9º Nas alienações de moeda estrangeira em espécie de que trata o art. 7º, o 

imposto  incidirá sobre o ganho de capital total e será:  

I - apurado anualmente;  

II - determinado à alíquota de quinze por cento;  

III - informado na declaração de ajuste anual;  

IV - recolhido, em cota única, até a data prevista para a entrega da declaração.  

 

III.2.2) DA EXISTÊNCIA DE PERMUTA E A POSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO  DAS 

CRIPTOMOEDAS A ATIVOS FINANCEIROS:  

 

As operações travadas pelo contribuinte Jorge Pereira não podem ser 

entendidas como  compra e venda, conforme elucidado no item anterior, e estão 
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diretamente associadas à natureza  jurídica dos criptoativos.  

Com isso, observando o caso em tela, deve-se reconhecer que tais operações 

vão de  encontro a um dos fins precípuos das criptomoedas, qual seja, a sua 

utilização para aquisição  de bens e serviços. Ademais, verifica-se que inexistiu 

adimplemento de obrigações em dinheiro  real em todas estas operações (aquisição 

do Litcoin e sua posterior utilização para aquisição de  um carro), de modo que essas 

operações devem ser analisadas, à luz do art. 533 do Código  Civil, que trata da troca 

ou permuta.  

Em que pese o fato de tal negócio jurídico caracterizar-se como uma permuta, 

se fosse  o caso de tratar-se de compra e venda, seus efeitos não seriam tão 

díspares, em razão do fato  gerador do imposto de renda contemplar o ganho de 

capital de forma genérica, incluindo  qualquer espécie de alienação. 

Ademais, como visto anteriormente, há de se considerar que não podem ser  

propriamente caracterizadas como moedas fiduciárias, por inexistência de 

enquadramento legal  ao princípio do curso forçado, típico destas. Com isso, 

aproximam-se da natureza jurídica de  bem incorpóreo, podendo se equiparar à 

condição de ativo financeiro, especialmente quando  considerado os altos 

rendimentos possíveis nas operações de investimento, tal como o fez Jorge  Pereira.   

Acrescente-se, ainda, que tal condição, já foi demonstrada pela Receita 

Federal no  Manual das Perguntas e Respostas sobre a Declaração do IRPF do ano 

de 2017. Vejamos:  

 

Tópico 447: –oedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam  

consideradas como moedas nos termos do marco regulatório atual, devem ser  

declaradas na ficha Bens e Direitos  como outros bens , uma vez que podem ser  

equiparadas a ativos financeiros. Elas devem ser declaradas no valor da aquisição.   

 

Em que pese a existência de todo o arcabouço normativo demonstrado, urge-

se pontuar  também que o entendimento da Receita Federal possui unicamente fins 

tributários, não  havendo, portanto, contradição com a recente nota divulgada pela 

Comissão de Valores  Mobiliários, em que a autarquia afirma que aos fundos de 

investimento regulados pela Instrução  Normativa nº 555/2014 deste órgão 

apliquem diretamente em criptomoedas, na medida em que  o objetivo da CVM é 
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disciplinar, fiscalizar, normatizar e desenvolver o mercado de valores  mobiliários no 

Brasil. E sendo a criptomoeda uma modalidade nova, até então carente de  

regulações próprias, justificável o posicionamento desta autarquia, que visa proteger 

o mercado  de capitais.  

 

III.2.3) DA EXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL INDEPENDENTE DA  

NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS:  

 

Excelentíssimos Ministros, diante do exposto até o momento, certo é que,  

independentemente da finalidade de sua utilização, os criptoativos estão associados 

a  expressiva possibilidade de aferição de ganhos de capital.   

No entanto, considerando a controvérsia que envolve a possibilidade de 

tributação das  criptomoedas, faz mister esclarecer algumas premissas que regem 

a tributação no Brasil.  

Luiz Alberto Gurgel de Faria, ministro do Superior Tribunal de Justiça, em 

Código  Tributário Nacional comentado (2017, p. 645), explica que, para o Direito 

Tributário, eventuais  invalidades dos atos jurídicos perpetrados pelos contribuintes, 

bem como a natureza do seu objeto ou dos seus efeitos não devem ter suas 

consequências estendidas ao direito tributário.  Com isso, se a exigência tributária 

não está vinculada nem mesmo aos êxitos dos negócios  realizados, muito menos 

estaria à definição da natureza jurídica exata das criptomoedas.   

Ademais, conforme elucida Marcelo Guerra, também na obra CTN comentado 

(2017, p. 200-210), os critérios presentes no art. 43 da Lei nº 5.172/1966, que trata 

da incidência do  imposto de renda sobre rendas e proventos, é o da generalidade e 

universalidade. Assim,  independentemente da origem dos recursos, incidirá o 

imposto de renda. Do mesmo modo,  considerando-se ainda o art. 21, inciso I da Lei 

nº 8.981/95, acrescido ao fato de que as  criptomoedas são bens, incide o imposto 

de renda pelo ganho de capital.  

Por fim, verifica-se ainda que, nos termos do art. 3º, § 4º da Lei nº 7.713/88, a 

tributação  independe da percepção das fontes das rendas ou proventos, bastando 

que se verifique o  benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título, o 

que objetivamente ocorreu  no caso em tela.  
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III.3) DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA E DA INCIDÊNCIA DESTE  NAS 

OPERAÇÕES REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE:  

 

O Imposto de Renda, enquanto tributo não vinculado a uma contraprestação 

estatal, é  uma receita derivada, está ligada a uma forma de arrecadação estatal que 

observará certos  princípios balizadores. Na lição de Eduardo Sabbag (2017, p. 1673), 

o autor explica que tal  tributo está previsto no artigo 153, III da Constituição Federal 

e art. 43 do Código Tributário  Nacional e possui como fato gerador a aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica de  renda, resultante do trabalho, capital ou 

combinação dos dois, e proventos de qualquer natureza,  compreendidos como todo 

acréscimo não contemplado como renda.  

Ora, a teor dos fatos narrados que resultaram na autuação do Contribuinte, 

bem como  ao se partir da premissa aqui defendida de que as criptomoedas se 

assemelham a ativos  financeiros, depreende-se que a cobrança realizada pela 

Autoridade Fiscal é legítima, eis que  observou os princípios gerais do direito 

tributário, as normas aplicáveis e as premissas basilares  que caracterizam o fato 

gerador do imposto de renda. Veja-se: 

 

III.3.1) DA EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA DO  

CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO ÀS CRIPTOMOEDAS:  

 

O art. 43 do CTN, ao tratar do fato gerador do imposto de renda, afirma que 

este ocorre  a disponibilidade econômica ou jurídica de rendas ou proventos. 

Ricardo Alexandre (2018, pag. 670) explica a diferenciação de ambas nos seguintes 

termos:  

(...) saber quando há a disponibilidade é saber em que momento o patrimônio do  

contribuinte pode ser considerado efetivamente acrescido, o que pode acontecer com a 

efetiva possibilidade concreta de gozar do aumento patrimonial ou pela obtenção de  um 

abstrato direito a crédito, passível de imediata conversão em moeda. No primeiro  caso, 

tem-se a disponibilidade econômica; no segundo, a jurídica.  Há uma tendência apontada 

pela corrente doutrinária que segue essa tese, de se abolir  a diferenciação, uma vez que 

tais hipóteses de disponibilidade tendem a se confundir,  pois, se a denominada 

disponibilidade jurídica é conversível em disponibilidade  econômica, ela, no fundo, 
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também é econômica. Nesse ponto, é conveniente ressaltar  que todos os impostos 

incidem sobre manifestações de riqueza, fatos essencialmente  econômicos.  

 

Nos autos, resta evidenciado que em todas as operações realizadas com 

criptomoedas  pelo Contribuinte e que culminaram com a sua autuação, este possuía 

disponibilidade  econômica e jurídica das criptomoedas, senão, vejamos:  

Nas duas operações, sendo a primeira aquela que permitiu a aquisição dos 

150 Litcoins e a segunda a que permitiu a utilização destes para a compra de um 

automóvel, o contribuinte  possuía a faculdade de utilizar, gozar ou dispor do 

acréscimo patrimonial, indicando, assim,  que ele possuía disponibilidade econômica 

dos bens. Tal fato resta evidenciado pelas próprias  operações que foram realizadas. 

Ora, como não se reconhecer tamanha disponibilidade  econômica de criptomoedas 

se a partir delas diversos estabelecimentos comerciais permitem a  aquisição de 

produtos e serviços diretamente com estas, tal como moedas fossem? A teor dos  

fatos narrados, resta suficientemente indicado que a disposição desses ativos 

financeiros  poderia ocorrer a qualquer tempo e que estes estavam incorporados ao 

seu patrimônio.  

Por outro lado, em relação a disponibilidade jurídica, verifica-se que valor da  

criptomoeda poderia ser facilmente convertido em reais, inexistindo qualquer 

condição  suspensiva para tanto. 

 

III.3.2) DA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA:  

 

A fidelidade à capacidade contributiva é corolário do sistema tributário 

nacional. Além  disso, tal preceito institui que a cobrança dos tributos deve observar 

a isonomia. E na prática  isso é visto com a observância de que os fatos geradores 

de tributos devem observar signos  presuntivos de riqueza, na medida em que 

associam-se a critérios de justiça fiscal. Na lição de  Leandro Paulsen (2017, p. 69):  

 

A capacidade contributiva não constitui, apenas, um critério de justiça fiscal capaz de 

fundamentar tratamento tributário diferenciado de modo que seja considerado como  

promotor e não como violador da isonomia. Configura verdadeiro princípio a orientar  

toda a tributação, inspirando o legislador e orientando os aplicadores das normas  
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tributárias.   

 

No presente caso, dado o acréscimo patrimonial do Contribuinte, e a natureza 

da  operação que se pretende tributar, verifica-se que o princípio da capacidade 

contributiva fora  observado.   

 

III.3.3) DO PRINCÍPIO DA PECUNIA NON OLET E O DIREITO DIGITAL:  

 

Conforme preceitua Ricardo Alexandre (2018, p. 325), a tributação possui 

critérios  objetivos que não permitem a análise acerca da licitude do fato gerador. Tal 

princípio encontra se previsto no art. 118 do CTN, que prescreve que a definição legal 

do fato gerador deve ser  interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos 

efetivamente praticados pelos  contribuintes, bem como os efeitos dos fatos 

efetivamente ocorridos.  

Nesta toada, verifica-se que para o Direito Tributário, basta que o fato gerador 

coincida  com a hipótese de incidência do imposto para que este possa ser cobrado. 

Com isso, torna-se  possível a tributação de ganhos obtidos pelo tráfico de 

entorpecentes, peculato, lavagem de  dinheiro e outras tantas atividades ilícitas 

previstas na legislação.  

Ora, partindo-se da premissa que até mesmo atividades que ilícitas podem 

constituir-se  fatos geradores de tributos, em que medida a utilização de uma 

criptomoeda para auferir ganhos  de capitais expressivos não o poderiam? Trata-se 

unicamente de se considerar que as normas  de direito tributário possuem as 

características de generalidade e atratividade suficientes per si  

para que possam incidir sobre quaisquer atividades econômicas que possam surgir.  

O caso tratado nos autos diz respeito da tributação na economia digital. E, não 

raro,  surgem temas afetos ao direito tributário que unem esses dois temas são 

trazidos à julgamento por este Excelso Tribunal, que, não poderá entender por 

chancelar que a utilização das  criptomoedas sejam um subterfúgio à tributação 

existente em nosso ordenamento jurídico  pátrio, na medida em que, como 

demonstrado ao longo do memorial, caracterizam-se ativos  financeiros.  
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III.3.4) DA EXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL  

 

A teor do exposto ao longo de todo o memorial, restou-se explícito a existência 

de  acréscimo patrimonial nas operações realizadas por Jorge Pereira. Isso porque 

o fato gerador  do IR se forma a partir de uma sequência de fatos que, ligados e 

agrupados revelarão o  acréscimo patrimonial a ser tributável, abarcando a 

disponibilidade (econômica ou jurídica)  de renda, a qual foi adquirida em um espaço 

de tempo que concorre com o ano civil, chamado  de ano-calendário  (SABBAG, 

2017, p. 281-282), o que ocorreu no caso em tela.  

Ademais, isto resta confirmado pelo teor dos artigos 2 e 3 da Instrução 

Normativa SRF  nº 84/2001. Isto é, o ganho de capital é a diferença positiva entre o 

valor de alienação de bens  ou direitos e o respectivo custo de aquisição deles. E 

sujeita-se à apuração de ganho de capital  toda operação que importe alienação, a 

qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou  promessa de cessão de direitos à 

sua aquisição, como as realizadas por permuta.  

Tal hipótese se revela, in casu, pois o câmbio de 1 Bitcoin, adquirido 

originalmente por  R$3.500 por 150 Litcoins, em operação avaliada de R$ 66.000,00, 

tornou possível a realização  e consequente acréscimo patrimonial de R$ 56.500,00 

para o contribuinte. E, novamente, isso  ocorreu com a segunda operação autuada, 

na qual permitiu a aquisição de automóvel de R$  120.000,00 com os Litcoins 

mencionados, a partir da permuta entre ambos.  

Anote-se que a incidência do imposto de renda não pode ser afastada nem 

mesmo com  a tentativa de classificação da criptomoeda e da operação com 

classificações jurídicas diversas,  na medida em que ocorreu a utilização destes 

como mecanismo de investimento e consequente  evolução patrimonial.   

Ora, entendimento em contrário seria conceber que é possível adquirir um 

automóvel  de R$ 120.000,00 com apenas R$ 3.500,00, o que não ocorreria nem 

mesmo com as promoções  apelidadas como O Patrão ficou maluco . Do mesmo 

modo, por não ser possível trocar um  aparelho celular por um apartamento, dada a 

expressiva diferença entre o custo da aquisição  deste por aquele, é que não se pode 

desconsiderar a existência de ganho de capital tributável,  

nos termos da autuação lavrada pela Autoridade Fazendária. 
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A possibilidade de tributação por ganho de capital está positivada na 

legislação, a qual  não apresentou restrições quanto à sua aplicação para os 

criptoativos. E sendo estes bens, há  incidência do Imposto de Renda. Vejamos:   

 

Lei nº 8.981/95. 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: (grifos nossos)  

 

Além disso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em julgamento 

sobre o  tema, entendeu que a acepção de alienação utilizada pelo legislador é a mais 

ampla possível,  abarcando, assim, as operações com criptomoedas. Confira-se o 

entendimento:  

 

GA—HO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PERMUTA  

O conceito de alienação de que trata o § 3º do art. 3º da Lei n.º 7.713/1988 engloba toda 

e qualquer operação que importe em transmissão de bens ou direitos ou cessão  ou 

promessa de cessão de direitos, sendo a permuta uma das espécies previstas no  texto 

legal ao lado da compra e venda e de outras operações. Toda e qualquer operação  de 

que se possa extrair uma alienação, ou os efeitos de uma alienação, também está  sujeita 

à apuração do ganho de capital. A acepção utilizada pelo legislador foi a mais  ampla 

possível.  

GANHO DE CAPITAL. EVIDENCIAÇÃO.  

Demonstrada a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e seu  

custo de aquisição, inclusive em operações de alienação realizadas mediante permuta,  

evidencia-se o ganho de capital a ser tributado pelo imposto de renda.  (14 de junho de 

2016, 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara do CARF no Acórdão 2201- 003.203)  

 

Dessa maneira, depreende-se que em toda operação de alienação, ou que 

tenha seus  efeitos, também estará sujeita à apuração do ganho de capital, podendo 

ser tributável pelo  acréscimo patrimonial do contribuinte.   

 

III.3.5) DA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE:  

 

A autuação dos órgãos de fiscalização tributária possui como objetivo final o  

impedimento da sonegação fiscal, na medida em que isso prejudica diretamente o  
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desenvolvimento econômico do país.   

Nesse sentido, uma das formas de avaliar a existência de sonegação se dá a 

partir da  verificação de eventual acréscimo patrimonial a descoberto, isto é, que não 

possui justificativas  com base no total de rendimentos e receitas líquidas, 

tributáveis ou não, que ingressam no  patrimônio do contribuinte. Assim, 

caracterizar-se-á acréscimo patrimonial a descoberto  sempre que a soma dos 

rendimentos informados não corresponder ao exato acréscimo  patrimonial no 

respectivo período. 

Tal hipótese de acréscimo patrimonial a descoberto ocorre quando o 

contribuinte não  declara corretamente seu aumento patrimonial, podendo resultar 

de erro de preenchimento ou  do dolo de pagar menos imposto por meio de 

informações que não correspondem à realidade.  Trazendo à baila do caso em tela, 

vislumbra-se a ocorrência da segunda hipótese, na medida  em que as duas 

operações que justificariam a existência de acréscimo patrimonial não foram  

declaradas. E assim, houve, para Receita Federal, acréscimo patrimonial resultante 

da diferença  entre R$ 3.5000 e R$ 120.000,00, que ilustram seu patrimônio no início 

de 2016 e ao final de  2017, respectivamente.  

Ademais, tendo em vista a irresignação do Contribuinte diante de decisões  

desfavoráveis em todas as instâncias possíveis, as quais reconheceram a 

possibilidade de  tributação pela Receita Federal, há que se destacar a ausência de 

boa-fé de Jorge Pereira na  declaração de seu patrimônio. Explica-se: Em 2016, ao 

adquirir uma unidade de Bitcoin, houve  a declaração para Receita Federal, na ficha 

de bens e direitos , nos moldes dos diversos  pronunciamentos do órgão fazendário 

e que fora exposto neste memorial. Mas em 2017, ao  adquirir criptoativo de espécie 

diversa, o Contribuinte optou por não o informar em sua  declaração de imposto de 

renda. Ora, neste intervalo de um ano, não houve mudança legislativa  que afetasse 

de alguma forma a tributação das operações realizadas por Jorge Pereira. Ademais,  

este sempre esteve ciente da necessidade de declarar os criptoativos às autoridades 

Fazendárias,  justamente por assim ter realizado quando da aquisição do Bitcoin. 

Ora, mutatis mutandis, a  declaração da primeira moeda e a ausência de tal ato em 

relação a segunda, caracteriza um  verdadeiro venire contra factum proprium, 

violando, assim, o princípio da boa-fé objetiva,  aplicável a todos os ramos do direito:  
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A defesa da fidelidade e a manutenção da confiança formam o fundamento do tráfego  

jurídico e especialmente das relações jurídicas especiais. Em razão disso, o princípio  (da 

boa-fé) não é limitado às relações jurídicas obrigacionais, mas que se efetiva  segundo 

entendimento hoje pacífico, como um princípio geral do direito, aplicável  sempre onde 

exista ou esteja preparada na relação jurídica especial. Diante desses requisitos, assim, 

também no Direito das Coisas, no Processo Civil e no Direito  Público  (Larenz, Karl. 

Derecho de obligaciones. Madrid: Revista de Derecho  Privado, 1958. p. 148).  

 

Portanto, tendo sido omitidas as operações de Jorge Pereira e constatada a 

existência de  má-fé deste, que assim o fez para não adimplir com suas obrigações 

tributárias, o recurso extraordinário ora julgado deve ser improvido, mantendo-se a 

cobrança do imposto de renda e  da multa tributária.   

 

IV) DA MULTA TRIBUTÁRIA  

 

Da leitura dos fatos, constata-se que o Contribuinte Jorge Pereira se 

desincumbiu de  declarar as operações realizadas, quais sejam, o a permuta de 

criptomoedas e aquisição de  veículo automotor com criptomoedas, nos termos dos 

arts. 118 do CNT, art. 21, inc. I, da Lei  nº 8.981; e no art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

7.713/88. Por conta disso incide a multa tributária,  conforme a autuação realizada 

pela Receita Federal, com base no art. 44, inc. I, da Lei nº  9.430/96.  

Cumpre ainda explicitar que a jurisprudência do STF entende que tal multa é 

cabível e  não tem caráter expropriatório, tendo em vista que não ultrapassou 100 % 

do valor do tributo.   

 

TRIBUTÁRIO  MULTA  VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO  CONFISCO   ARTIGO 150, 

INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional  multa cujo valor é superior 

ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de  Inconstitucionalidade nº 551/RJ  

Pleno, relator ministro Ilmar Galvão  e Recurso  Extraordinário nº 582.461/SP  Pleno, 

relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão  Geral. (RE 833106/GO, Relator Min Marco 

Aurélio, Primeira Turma, DJe: 25/11/2014)  

 

Ademais, infundadas quaisquer alegações de que a instrução normativa da 

RFB nº  1.888/2019 criou obrigações acessórias não previstas em lei. A teor do 
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exposto neste memorial,  a edição da norma supramencionada guarda relação com 

toda a legislação que regula o fato  gerador do imposto de renda, tendo a instrução 

normativa apenas regulamentado a forma de  envio das documentações, de modo a 

impedir sonegações fiscais.   

Nesta toada, imperioso mencionar ainda que, segundo a teoria norte-

americana dos  poderes implícitos constitucionalmente, atualmente universalizada, 

quando a Constituição da  República confere uma função a um órgão, também são 

atribuídos os meios e instrumentos  indispensáveis ao cumprimento de sua 

destinação institucional.  

 

V) CONCLUSÕES  

 

Pelo exposto, é possível assentar, objetivamente, que: 

I) As criptomoedas, enquanto instrumento recém-criado e com diversas 

possibilidades  de uso, não possuem uma única natureza jurídica, sendo, portanto, 

híbrida.  II) A carência de lei específica acerca da tributação das criptomoedas não é 

fato  impeditivo para a incidência de imposto de renda, haja vista que a hipótese de  

incidência deste tributo, assim como os demais, é feita de forma generica, de modo  

a abarcar fatos geradores atualmente conhecidos, como também outros que venham  

a surgir, conforme a evolução da sociedade.   

III) Dada a natureza das operações realizadas pelo Recorrente, qual seja, de 

permuta  precedida de expressivos investimentos, torna-se incabível a não 

incidência de  imposto de renda, na medida em que, além de observar o princípio da 

capacidade  contributiva, foram as responsáveis por expressiva geração de riqueza, 

devendo,  portanto, serem tributadas.   

IV) A possível alegação do Recorrente de que as operações com criptoativos 

não podem  ser tributadas por mera utilização como meio de pagamento não 

merecem prosperar,  eis que a realidade fática indica que os valores originalmente 

utilizados para  aquisição de um Bitcoin serviram para expressiva evolução 

patrimonial, tal como  ocorre com os ativos financeiros.   

V) A autuação do contribuinte respeitou os princípios da legalidade (art. 150, I 

da CF),  do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da CF) e da capacidade 
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contributiva  (art. 145, §1º, CF/88), de modo que o presente recurso deve ser julgado  

improcedente.  

 

VI) DO PEDIDO  

 

Por todo o exposto, o Recorrido comparece, respeitosamente, perante V. Exas., 

a fim de  reiterar o pedido formulado em Contrarrazões ao Recurso Extraordinário, 

para que seja negado  provimento ao recurso interposto por Jorge Pereira, nos 

termos da fundamentação exposta.   

Nestes termos, pede deferimento.   

Procurador da Fazenda Nacional,   

15/09/2019 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO EGRÉGIO SUPREMO  TRIBUNAL 

FEDERAL  

 

Ref. Recurso Extraordinário   

Autos nº XXX  

Recorrente: JORGE PEREIRA  

Recorrida: UNIÃO/FAZENDA NACIONAL  

 

UNIÃO/FAZENDA NACIONAL, pessoa jurídica de direito público, comparece  

respeitosamente perante Vossas Excelências, por intermédio de seus advogados  

infra-assinados, para apresentar MEMORIAIS para julgamento, na forma das razões  

a seguir expostas:  

 

I. DELIMITAÇÃO DA LIDE  

 

Consoante descrito nas razões recursais, a medida judicial em curso tem por  

objeto obter a anulação das autuações realizadas pelo ora Recorrida, referente a  

incidência de imposto de renda sobre o ganho de capital oriundo de operações  

efetivadas por meio de criptoativos, autuações estas respaldadas no art. 153, III da  

Constituição Federal e art. 43 e seguintes do Código Tributário Nacional. 

 

II. SÍNTESE FÁTICA  

 

O contribuinte, ora Recorrente, adquiriu por meio de uma exchange domiciliada  

no Brasil, 01 (um) criptoativo denominado Bitcoin no ano de 2016, pelo valor de R$  

3.500,00 (três mil e quinhentos reais).  

Percebendo a valorização de sua unidade de Bitcoin, o Recorrente trocou, pela  

mesma exchange, 01 (um) Bitcoin por 150 (cento e cinquenta) unidades do 

criptoativo  intitulado de Litcoin no ano de 2017, pelo valor de R$ 66.000,00 (sessenta 
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e seis mil  reais), em clara demonstração de ganho de capital, como restará 

evidenciado na  sequência.  

Ainda no ano de 2017, o Recorrente utilizou suas 150 (cento e cinquenta)  

unidades de Litcoins para a compra de um veículo em uma loja, operação esta fixada  

em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em inequívoca demonstração de aumento  

de patrimônio e de enriquecimento.  

Sendo assim, coube à Recorrida autuar o Recorrente pela prática das 

seguintes  condutas:  

 

(i) ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho de  capital quando 

utilizou 01 (um) Bitcoin, obtido por R$ 3.500,00 (três mil e  quinhentos reais) em 2016, 

para a aquisição de 150 (cento e cinquenta)  Litcoins, no valor de R$ 66.000,00 (sessenta 

e seis mil reais), em 2017;   

(ii) ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por acréscimo  patrimonial, 

quando realizou a compra do veículo utilizando seus 150 (cento   

e cinquenta) Litcoins, na operação no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte  mil reais), 

ainda em 2017; e   

(iii) ter deixado de apresentar as operações realizadas em sua Declaração  de Ajuste 

Anual.  

 

Em razão da referida autuação, o Recorrente ingressou com ação judicial  

objetivando sua anulação, e, após julgados improcedentes os seus pedidos pelo juiz  

de primeira instância e pelo Tribunal a quo, foi interposto o presente Recurso  

Extraordinário.  

Desta forma, ante o recebimento do recurso e inclusão na pauta de julgamento  

para os dias 05 e 06 de novembro de 2019, apresenta-se os presentes memoriais  

para evidenciar as razões de fato e de direito pelas quais há a incidência de imposto  

de renda sobre ganho de capital no presente caso, devendo ser mantido o acórdão  

prolatado pelo MM. Juízo a quo. 

 

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

 

O debate sub judice definirá se as operações realizadas pelo contribuinte, por  

meio de criptoativos, insere-se no conceito de renda (em todos os seus aspectos e  
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nuances) a fim de declarar a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital.  

Para isso, antes de adentrarmos ao mérito da fundamentação recursal propriamente  

dita, faz-se necessário traçar premissas.  

 

3.1. DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA  

 

Como intróito de toda discussão jurídica, as normas que devem ser 

observadas  são as hierarquicamente superiores, no caso brasileiro, as normas da 

Constituição  Federal. Precisamente, para introduzir o debate tributário de incidência 

ou não de  determinado tributo, o primeiro critério que deve ser analisado é a 

materialidade  decorrente do texto Constitucional e a respectiva hipótese de 

incidência.   

Como lecionava Geraldo Ataliba, A Constituição obriga o legislador a pôr o  

cerne (aspecto material) da h.i. 1. No caso em exame, a controvérsia, como já dito,  

versa sobre a possibilidade ou não de incidência do imposto sobre renda de pessoa  

física sobre ganho de capital e, portanto, nada mais assertivo senão analisar  

primeiramente a previsão constitucional sobre o tema, sobretudo porque a discussão  

ora travada no E. Supremo Tribunal Federal possui status constitucional.  

De antemão, insta consignar que os conceitos relativos ao imposto de renda 

não se encontram restritos a um único dispositivo, mas sim de uma leitura 

sistemática  das normas tributárias. A previsão constitucional da tributação do 

imposto de renda  consta no Art. 153, inciso III2 da Carta Magna, quando confere à 

União competência  para instituir Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza. Uma vez que  o Constituinte não definiu expressamente o conceito de 

renda, mas tão somente  implicitamente, se faz necessário uma análise sistemática 

da Constituição Federal, a fim de extrair tal conceito 3 , bem como realizar a 

delimitação da incidência do referido  imposto.  

                                                     
1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6ªed. São Paulo. Malheiros. 2005. p. 131 
2 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) III - renda e proventos de qualquer natureza; 
3  Marcus de Freitas Gouveia consigna em seu livro imposto de renda, a ausência da definição  
constitucional expressa A Constituição não define expressamente o conceito de renda tributável,  
limitando-se a apresentar a norma de competência do imposto . 
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Conforme os ensinamentos do Professor Humberto Ávila4, para a adequada  

construção do conceito constitucional de renda, imperativo percorrer todo o texto  

constitucional, analisando os princípios materiais (dignidade humana, igualdade,  

razoabilidade, propriedade privada, proporcionalidade), para só então, após perceber  

a zona de capacidade contributiva e as medidas de seu controle, verificar as normas  

constitucionais de competência que delimitam a renda.  

Deste modo, Ávila aduz que em uma delimitação positiva infere-se que a renda  

consiste em uma fonte produtiva decorrente de uma atividade organizada para tal  

fim . Em contrapartida, por meio de uma delimitação negativa, através de exclusão 

de  outras figuras constitucionais como o patrimônio, o faturamento e os lucros, 

vislumbra se que renda é o resultado positivo entre receitas e despesas, de acordo 

com a  capacidade contributiva .5 

Por fim, após realizar todas estas delimitações, conclui-se que o conceito  

constitucional de renda corresponde ao produto líquido, obtido pelo sujeito durante  

um determinado lapso temporal, sendo excluídas as despesas necessárias para a  

manutenção da fonte produtiva e da existência digna do cidadão .6 

Assim, definido implicitamente o conceito de renda pelo Constituinte, cabe ao  

legislador infraconstitucional respeitar tal conceito e limitações intrínsecas, sem  

prejuízo do seu poder regulamentar (por lei complementar), tal como previsto no 

artigo  146 do texto constitucional. 

  

3.2. CONCEITO DE RENDA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL  

 

Observadas as disposições constitucionais que delimitam implicitamente a  

renda, necessário prosseguir para a análise do texto infraconstitucional que versa 

sobre o tema. O imposto de renda está previsto no Código Tributário Nacional em 

seu  artigo 43, vide:  

 

                                                     
4 ÁVILA, Humberto. Conceito de Renda e Compensação de Prejuizos Fiscais; Fundamentos do Estado  
de Direito; Teoria da Igualdade Tributária - 3ª Ed. 2015. 
5 ÁVILA, Humberto. Conceito de Renda e Compensação de Prejuizos Fiscais; Fundamentos do Estado  
de Direito; Teoria da Igualdade Tributária - 3ª Ed. 2015. p.32. 
6 Idem. p. 34. 
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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.  

§ 2º Na hipótese de receita ou 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.  

 

O conceito de renda adquire maior contorno quando comparado com o 

conceito  de capital. Enquanto capital é expresso como algo estático, a renda é tida 

como  dinâmica, fluxo de riqueza, como nos ensinam Tilbery e Marone 7 , ao 

analisarem o  artigo supramencionado.   

Para explicar a renda como fluxo de riqueza, eles apontam também duas  

teorias básicas na conceituação de renda tributável: teoria da fonte e teoria do  

acréscimo patrimonial. A primeira, teoria da fonte, considera a renda como um  

produto, como um fluxo de riqueza. Já na segunda teoria, o critério é o acréscimo  

líquido do patrimônio, razão pela qual é intitulada teoria do acréscimo patrimonial.  

Ambas as teorias constam presentes no CTN.  

Coadunados com as teorias básicas de conceituação de renda, estão os  

incisos do artigo 43 do CTN. Do inciso I se conclui que a renda corresponde a um  

fluxo de bens, originário de uma fonte produtora, incluindo o próprio indivíduo com 

sua  capacidade, e sem distinção entre produto financeiro e produto passível de 

valoração  financeira, enquanto no inciso II, sobre proventos de qualquer natureza, 

consideram  

se os acréscimos patrimoniais.  

Ávila ratifica o prescrito no inciso I, uma vez que a renda presume uma fonte  

                                                     
7 TILBERY, H. e MARONE, J. R. (atualizador). Arts. 43 a 45. In MARTINS, Ives G. da Silva (coord.).  
Comentários ao código tributário nacional. v. 1. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 313.  
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produtiva, uma atividade organizada para o ganho, excluída a mais-valia. Por sua 

vez,  no inciso II, os proventos de qualquer natureza abarcam todos os acréscimos  

patrimoniais não incluídos na noção de renda, incorporando desse modo, as mais 

valias, somente existentes quando efetivadas, e se houver acréscimo patrimonial   

decorrente da comparação entre o valor originário do bem e aquele pelo qual ele pode  

ser trocado no mercado .8 

Tal entendimento é corroborado por Tilbery e Marone9 quando afirmam que o  

Constituinte, outorgou ao legislador ordinário, na forma mais expressa, a 

autorização  para impor este tributo [sobre a renda e proventos de qualquer natureza], 

sobre a  mais-valia de bens de capital , portanto, como no caso de ganho de capital.  

Sendo assim, através do conceito de renda trazido pelo CTN, tem-se que a  

incidência do imposto ocorrerá quando ocorrer acréscimo patrimonial, disponível e  

realizado, podendo ser esta disponibilidade econômica ou jurídica.  

 

3.3. A DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA COMO REQUISITO  PARA A 

INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA  

 

Conforme já exposto, de acordo com o CTN, necessária a presença de  

disponibilidade econômica ou jurídica para incidência do imposto de renda. Sendo  

assim, se faz necessário analisarmos o sentido da afirmação aquisição da  

disponibilidade econômica ou jurídica . constante no referido texto legal.  

Aquisição, em sentido lato, indica ato ou fato em consequência do qual se  

opera a transferência do domínio ou propriedade de coisa móvel ou imóvel; ou a sua  

posse; ou a transferência de direito , como expôs –ary Elbe –aia10. Enquanto em  

sentido stricto para o imposto sobre a renda, aquisição significa receber, adquirir, 

ser  proprietário ou estar de posse, independente de condição, poder usufruir, tirar 

proveito  ou destinar 11.   

                                                     
8 AVILA, H. B. Conceito de Renda e Compensação de Prejuízos Fiscais. São Paulo: Malheiros  Editores, 
2011. 
9 TILBERY, H. e MARONE, J. R. (atualizador). op. cit., p. 327.  
10 MAIA, Mary Elbe G. Queiroz. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios,  
conceitos, regra-matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transnacional,  
lançamento, apreciações críticas. Barueri, SP: Manole, 2004. p. 71. 
11 MAIA, Mary Elbe G. Queiroz. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios,  
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A referida doutrinadora também atribui conceito para disponibilidade, fazendo  

ainda distinção entre disponibilidade econômica e jurídica, essencial para a devida  

aplicação do prescrito no caput do art. 43, CTN. Em sentido técnico-jurídico amplo, 

disponibilidade é a liberdade para os negócios, possibilidade de o titular destinar a  

renda ou provento percebido, imediata e livremente.  

Superada a definição ampla de disponibilidade, tem-se que esta pode ser  

subdividida em disponibilidade econômica e jurídica. Disponibilidade econômica é  

definida como a percepção efetiva da renda ou provento. Já disponibilidade jurídica  

seria a aquisição de um direito de percepção de um valor definido a ingressar no  

patrimônio. Indo além, Mary Elbe Maia12 trata da disponibilidade financeira que não  

está expressa no referido artigo do CTN, e que corresponderia ao ingresso do valor  

monetário previamente adquirido pela disponibilidade econômica ou jurídica.  

Noutra seara, superando as considerações doutrinárias acerca da renda, cabe  

enfatizar que esta Egrégia Corte Constitucional já se manifestou a respeito da  

definição de renda e aquisição da disponibilidade econômica e jurídica, por meio do  

Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 633.922/SP, em que foi que foi  

reconhecido que, pela ausência de adjetivação ao vocábulo renda , [razão por que] 

coube ao legislador ordinário complementar, no art. 43 do CTN, a sua definição 13  

como descrita no inciso I.   

Ademais, no que concerne a disponibilidade de renda, esta Egrégia Corte no  

julgamento do mesmo Recurso Extraordinário, definiu que disponibilidade 

econômica  é a sua efetiva percepção em dinheiro ou outros valores  e que 

disponibilidade jurídica  corresponde ao que os economistas chamam de 

realização  da renda: é o caso em  que, embora o rendimento ainda não esteja 

economicamente disponível  (isto é,  efetivamente percebido), o beneficiário já tenha 

título hábil para percebê-lo.   

Nos termos expostos, vê-se que o entendimento desta Colenda Corte  

Suprema sobre disponibilidade econômica e jurídica, reverbera nas palavras de 

                                                     
conceitos, regra-matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transnacional,  
lançamento, apreciações críticas. Barueri, SP: Manole, 2004. p. 71. 
12 MAIA, Mary Elbe G. Queiroz. Op. cit. p. 72-74. 
13 COMPLETA CITAÇÃO DO JULGADO! 
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outros  doutrinadores, como Belsunce e Carvalhosa14, eis que Belsunce considera  

disponibilidade econômica como o do crédito percebido  e disponibilidade jurídica, 

o  do crédito devengado . A segunda é interpretada como outorga efetiva de 

direitos  creditícios que representam acréscimo patrimonial  por Carvalhosa. 

Concluímos  assim, que a disponibilidade econômica toma como base a percepção 

efetiva,  enquanto a disponibilidade jurídica corresponde ao direito ao recebimento 

de  rendimento.   

Partindo das lições do Professor Humberto Ávila 15  no que tange à  

disponibilidade, tem-se que disponibilidade econômica é a efetiva percepção em  

dinheiro ou outros valores, (como na primeira operação do Recorrente tratada 

adiante)  e disponibilidade jurídica refere-se ao direito de perceber a renda e de dispor 

sobre  ela, sem condição ou obstáculo, ainda que não haja disponibilidade financeira.  

De antemão, queremos afastar a confusão que o Recorrente faz entre  

disponibilidade econômica e financeira. Por mais que a atual legislação não requisite  

a disponibilidade financeira, nada impede, no entanto, que a lei ordinária agregue o  

elemento financeiro  ao fato gerador, desde que tenha havido prévia disponibilidade  

econômica ou jurídica , como assinala Sabbag16. Ou seja, elas não são sinônimas.   

Outrossim, o Superior Tribunal Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº  

983.134-RS17, esclareceu tal imprecisão ao entender que disponibilidade financeira  

da renda ou dos proventos de qualquer natureza se refere à imediata utilidade da  

renda, ao passo que disponibilidade econômica segue o acréscimo patrimonial,  

independentemente da existência de recursos financeiros.   

Assim, Eméritos Ministros, evidente que o contribuinte pode ter a  

disponibilidade econômica mesmo não tendo dinheiro em espécie, eis que  

disponibilidade econômica e financeira não se confundem. Portanto, basta a 

                                                     
14 Horácio A. Garcia Belsunce; Modesto Carvalhosa, apud TILBERY, H. e MARONE, J. R. (atualizador).  
Arts. 43 a 45. In MARTINS, Ives G. da Silva (coord.). Comentários ao código tributário nacional. v.  1. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
15 AVILA, H. B. Conceito de Renda e Compensação de Prejuízos Fiscais. São Paulo: Malheiros  Editores, 
2011 
16 SABBAG, Eduardo, 2013, Manual de direito tributário. 5ª ed. São Paulo, Saraiva, p. 1141. 
17 Recurso Especial nº 983.134-RS.  
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=76915
5&n um_registro=200702071247&data=20080417&formato=PDF 
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presença disponibilidade econômica ou jurídica, há a hipótese material para a 

incidência do imposto sobre a renda, como ocorre no caso presente.  

  

3.4. A TRIBUTAÇÃO SOBRE O GANHO DE CAPITAL  

 

Dentre as várias espécies de rendimentos, o presente caso versa  

especificamente sobre a tributação sobre o ganho de capital, sendo imperativa sua  

análise.   

O legislador, ao estatuir no caput e inc. I, art. 43 do CTN que o imposto sobre  

a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da  

disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido, conforme já  

explanado, como o produto do trabalho ou do capital, ou da combinação de ambos.  

Considera-se que o emprego de ambos, isolada ou conjuntamente, pode gerar 

crédito,  rendimento tributável, observado nos ganhos de capital.  

O ganho de capital resta previsto na Lei 7.713/1988 que disciplina o imposto  

sobre a renda, é uma espécie de rendimento bruto, sendo que o rendimento bruto é  

aquele constituído de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de  

ambos, e dos proventos de qualquer natureza, entendidos como os acréscimos  

patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Enquanto um  

rendimento bruto, o ganho de capital terá incidência do Imposto de Renda. Resta  

estabelecido no art. 3° Lei 7.713/1988 que:  

 

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,  ressalvado 

o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.  

§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou  da 

combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e  ainda os 

proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os  acréscimos patrimoniais 

não correspondentes aos rendimentos declarados.  

§ 2º Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da  soma dos 

ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou  direitos de qualquer 

natureza, considerando-se como ganho a diferença  positiva entre o valor de transmissão 

do bem ou direito e o respectivo custo  de aquisição corrigido monetariamente, 

observado o disposto nos arts. 15 a  22 desta Lei.  

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que  importem 
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alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou  promessa de cessão de 

direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por  compra e venda, permuta, 

adjudicação, desapropriação, dação em  pagamento, doação, procuração em causa 

própria, promessa de compra e  venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de 

direitos e contratos  afins.  

§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou  direitos, da 

localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da  origem dos bens produtores 

da renda, e da forma de percepção das rendas  ou proventos, bastando, para a incidência 

do imposto, o benefício do  contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.  

 

Da análise do texto legal conclui-se que o ganho de capital é um rendimento  

bruto, decorrente da diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou direitos  

de qualquer natureza, levando em consideração para o cálculo dessa diferença, o  

respectivo custo de aquisição e o valor de transmissão. 

Ainda que apurado de forma apartada dos outros rendimentos da pessoa 

física,  nas palavras de Moreira e Fonseca18, não pode ser considerado um tributo à 

parte,  sendo certo que a sua tributação não prescinde da existência de renda , 

ressaltando  que ganho de capital corresponde a um rendimento, guardando o 

conceito  constitucional de renda, o que implica na ocorrência de acréscimo 

patrimonial  adquirido, realizado e disponível, como precisamente observado no caso 

do  Recorrente.  

Acrescente-se a contribuição desses doutrinadores quando afirmam que o  

ganho de capital exige que haja realização ou, indo além dessa possibilidade, que a  

realização seja presumível em face do recebimento de ativos altamente líquidos, 

como  no presente caso, que versa sobre criptoativos.  

Neste mesmo, Tilbery e Marone19 fazem uma análise da tributação dos ganhos  

de capital e afirmam que Como demonstrado antes, a Constituição como também a  

caracterização pelo CT— do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza   autoriza a lei ordinária a tributar a mais-valia de bens do capital , assim 

compreendidos  os ganhos de capital.   

                                                     
18 MOREIRA, A. M. e FONSECA, F. D. de M. Imposto de Renda sobre Ganho de Capital.  Necessidade de 
realização e disponibilidade do acréscimo patrimonial. Estudo de caso. Revista  Dialética de Direito 
Tributário, n. 238, jul. 2015. 
19 TILBERY, H. e MARONE, J. R. (atualizador). Op. cit. p. 334. 
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Destacam ainda os referidos autores que, pelo art. 184, § 5º, CF/1988, as  

operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária  

são isentas de impostos, e ainda, o art. 22, da Lei 7.713/1988, traz outras situações  

de isenção do imposto sobre a renda em caso de ganhos de capital provenientes da  

liquidação de sinistro, furto ou roubo relativo a bem segurado, mas nenhuma  

abrangendo o presente caso.  

No Regulamento do Imposto de Renda veiculado pelo Decreto nº 9.580/2018,  

além da fixação de quem são contribuintes, entre outras providências, normatiza-se 

a  tributação sobre os ganhos de capital, ratificando o previsto na Lei. 7.713/1988, e  

apresentam-se os casos de isenção.  

 

Art. 1º As pessoas físicas que perceberem renda ou proventos de qualquer  natureza, 

inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do  imposto sobre a renda, 

sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado  civil ou profissão.  

…  

Art. 2º O imposto sobre a renda será devido à medida que os rendimentos e  os ganhos 

de capital forem percebidos, observado o disposto no art. 78 .  

…  

Art. 128. Fica sujeita ao pagamento do imposto sobre a renda de que trata  este Título 

a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens  ou direitos de 

qualquer natureza.  

...   

§ 4º Na apuração do ganho de capital, serão consideradas as operações que  importem 

a alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou a cessão ou a  promessa de cessão 

de direitos à sua aquisição, tais como (Lei nº 7.713, de  1988, art. 3º, § 3º ):  

I - compra e venda;  

II - permuta;  

III - adjudicação;  

IV - desapropriação;  

V - dação em pagamento;  

VI - doação;  

VII - procuração em causa própria;  

VIII - promessa de compra e venda;  

IX - cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos; e  

X - contratos afins.  
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Ganho de capital, portanto, como uma espécie de rendimento bruto, é 

tributável  de imposto sobre a renda. Prosseguimos com Gonçalves20, que no estudo 

para  identificação de parâmetros do conceito de renda na nossa Carta Magna 

encontrou  alguns conteúdos como ganho e saldo positivo. A expressão ganho está 

grafada na  Constituição nos arts. 201, § 11, e 218, § 4º, como alusão a ingresso 

simplesmente,  sem relação com saldo positivo. Gonçalves21 ainda anotou que saldo 

positivo é aquele  observado quando da comparação entre determinadas entradas e 

saídas, percebendo  acréscimo, em um certo período de tempo.   

Assim, adotando a ideia de fluxo de riqueza, esse doutrinador reconhece renda  

como resultado de um acréscimo a partir de um dado, sobre o qual o incremento 

possa  ter ocorrido. Ele apregoa que haverá renda quando ocorrer o acréscimo ao 

conjunto  líquido de direitos, seja acréscimo monetário, qualquer espécie de direitos 

ou bens de  toda natureza, físicos ou imateriais, móveis ou imóveis, tenha sido 

consumido ou não,  e cita as lições de Belsunce22 de que (a) renda é uma riqueza 

nova, seja consumida  ou não; (b) pode ser material ou imaterial; (c) derivada de um 

fonte produtora; (d)  tenha sido, ou não, realizada e separada do capital ou fonte 

produtora. Nessa  perspectiva, ganho de capital é renda, é uma espécie de 

rendimento bruto, portanto  tributável.  

Recebemos contribuições por McNaughton23 por meio de seu Curso de IRPF  

em que ressalta o esforço em trazer as prescrições para valor de alienação e custo  

de aquisição, indispensáveis para apuração de ganho de capital. O valor de alienação,  

ou transmissão, está normatizado no art. 19, Lei 7.713/1988: Valor da transmissão 

é  o preço efetivo de operação de venda ou da cessão de direitos, ressalvado o 

disposto  no art. 20 desta Lei.   

Ainda segundo o texto da referida Lei, em seu art. 16 se lê que o custo de  

aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, prevendo-se, inclusive,  

casos de ausência deste valor. Cabe sublinhar que o custo de aquisição é 

identificado  pelo valor informado na Declaração de Ajuste Anual, para efetiva 

                                                     
20 GONÇALVES, J. A. L. Imposto sobre a renda. Pressupostos Constitucionais. (completar ref.) p.  178.  
21 GONÇALVES, J. A. L. Op. cit. p. 179; 180. 
22 BELSUNCE, H. G. apud GONÇALVES, J. A. L. Op. cit. p. 192. 
23 MCNAUGHTON, C. W. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. p. 409; 410. 
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apuração na  ocorrência de posterior alienação.  

Logo, resta evidente que ganho de capital configura acréscimo patrimonial,  

sendo, portanto, tributável. Sendo assim fixadas as premissas principais acerca da  

tributação do imposto sobre a renda das pessoas físicas, passa a analisar as  

operações objeto da autuação sub judice.  

 

4. A INCIDÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL SOBRE AS OPERAÇÕES  REALIZADAS  

 

4.1. NATUREZA DO CRIPTOATIVOS  

 

As operações realizadas no caso concreto pelo Recorrente envolvem os  

denominados criptoativos, figuras que surgiram recentemente, diante de um mundo  

cada vez mais globalizado e das tecnologias disruptivas, e que logo despertou 

grande  interesse de toda a sociedade, seja pelos seus desdobramentos comerciais 

e até  mesmo sociais.   

Os criptoativos surgem em oposição ao papel desempenhado pelos bancos e  

demais intermediadores de transações financeiras, pelo fato de que a tecnologia que  

envolve as operações destes Criptoativos é baseada no chamado peer to peer (ponto  

a ponto), possibilitando que o sistema funcione a partir de uma ligação de um ponto  

ao outro, realizada pelos próprios integrantes desta rede, sem a necessidade de um  

intermediador de confiança.   

Quanto a sua definição, a Instrução Normativa nº 1.888/2019 conceitua  

criptoativo como:  

 

A representação digital de valor denominada em sua própria unidade de  conta, cujo preço 

pode ser expresso em moeda soberana local ou  estrangeira, transacionado 

eletronicamente com a utilização de criptografia e  de tecnologias de registros 

distribuídos, que pode ser utilizado como forma  de investimento, instrumento de 

transferência de valores ou acesso a  serviços, e que não constitui moeda de curso legal.   

 

Apenas para fins de mensuração, atualmente, estima-se que existam mais de  

5.900 (cinco mil e novecentas) criptomoedas, conforme estimativa da COINLIB, o  

maior indexador de criptomoedas do mundo. No âmbito do Brasil, o mesmo portal  
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estima a existência de aproximadamente 30 (trinta) criptomoedas.  

Em que pese ainda não exista legislação própria para disciplinar os 

criptoativos,  pode-se afirmar, para fins tributários, que a diferença decisiva para a 

moeda, consiste  no fato de que esta possui curso forçado, ou seja, está prevista em 

Lei e possui  reconhecimento pelas instituições executivas e normativas do Estado, 

quais sejam,  respectivamente, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional 

(CMN).  

É imprescindível a compreensão da natureza jurídica dos criptoativos in casu 

pois, como sabido, é a natureza dos bens que definem a incidência ou não de tributo.  

Primeiramente, criptoativos conforme definição de Bárbara das Neves, são ativos  

digitais criptografados que possuem função maior que o mero pagamento, podendo  

ser utilizado para tokenizacao de ativos, e enfatiza que "quando falarmos de  

criptoativos, estaremos, portanto, nos utilizando do termo genérico para se referir a  

espécie de "criptomoeda", ou moedas digitais".   

Confrontando os criptoativos com a moeda vigente, Fernando Ulrich expõe que  

a conceituação de moeda é vaga pois, atualmente ainda se entende como moeda  

aquilo que o governo estabelece como tal, todavia, defende que a partir do momento  

que se aceita como meio de troca estaremos diante de moeda. Porém tal 

argumentação enfraquece-se quando do pressuposto que o valor estaria limitado e  

pré-determinado na conversão à própria moeda corrente24.   

Assim sendo, cabe reconhecer a realidade econômica do mercado atual, em  

que as operações com as chamadas moedas virtuais, criptomoedas ou criptoativos,  

vêm ganhando espaço pela utilização das novas tecnologias, bem como pelos  

montantes financeiros transacionados que atingem a cifra de bilhões de reais,  

constituindo, portanto, incontestável potencial de tributação.  

Portanto, visto a impossibilidade de consideração dos criptoativos como  

moedas, o enquadramento como ativo financeiro faz-se claro. Conforme as lições de  

Schoeuri, Strache e Derzi25, tipo, é a descrição de elementos característicos, em que  

tais elementos, na doutrina de tipos, são considerados flexíveis, permitindo a  

                                                     
24  https://www.ab2l.org.be/criptomoedas-definicoes-e-porque-voce-precisa-saber/ - visualizado 
em  15/09/2019. 
25 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 8ª Edição. São Paulo. Saraiva. 2018. p.273 
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interpretação de novas características que surgirem e a integração aos objetos  

considerados, adequando-os à realidade econômico-financeira configurada nesta  

demanda, para tipificar as denominadas moedas virtuais, criptomoedas e 

criptoativos  como ativos financeiros.  

Como apoiado por Neves26  e Cíceri, justifica-se o referido enquadramento 

pela  existência de um ativo não físico cujo valor é derivado de uma reivindicação 

contratual,  como depósitos bancários, títulos e ações , a partir dos conceitos do 

Banco Central  do Brasil.  

Como visto anteriormente o ganho de capital é configurado quando há uma  

diferença positiva entre o custo de aquisição das criptomoedas e o valor da 

alienação,  sempre com a conversão em reais. Conforme entendimento da Receita 

Federal, as  transações envolvendo moedas virtuais são sujeitas às regras de ganho 

de capital  devido a disponibilidade econômica e jurídica da renda na alienação.   

 

4.2. AS OPERAÇÕES ESPECÍFICAS SUB JUDICE: PERMUTA DE BENS  

 

Segundo Maria Helena Diniz27, o objetivo da permuta há de ser dois bens e que  

se porventura um dos contraentes, em vez da coisa, prestar um serviço, não será  

troca. A coisa a permutar não precisará ser perfeitamente individuada, bastando que  

seja passível de determinação.  

As operações de permuta são praticadas há muito tempo entre os indivíduos,  

antes mesmo de se existir a compra e venda, pois não se tinha um meio de troca  

regulamentado e comum a todos como há atualmente.  

Com o passar do tempo verificou-se a necessidade de instituir um meio mais  

sólido e unificado para efetivar transações complexas, e com isso, surgiu a moeda  

aprimorada e utilizada até hoje, mas isso não significou o fim do escambo entre os  

indivíduos percebido atualmente, principalmente em regiões predominantemente  

agrícolas.   

                                                     
26 NEVES, Bárbara das; CÍCERI, Pedro V. Botan. A tributação dos criptoativos no Brasil: Desafios  das 
tecnologias disruptivas e o tratamento tributário brasileiro. Revista Jurídica da Escola Superior de 
Advocacia da OAB-PR. Ano 03. Nº 03 DEZ/18. 
27  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil: teoria geral das obrigações contratuais e  
extracontratuais. São Paulo. Saraiva, 2015. 



 
 
 
 
458 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

Todavia, cabe-nos ressaltar que maior particularidade da operação da 

permuta  está em não haver o fator preço , o valor em dinheiro, como há na compra 

e venda.  Pode-se falar em duas modalidades de permuta. Na permuta sem torna há 

apenas a  troca (escambo) de bens e/ou direitos por bens e/ou direitos equivalentes, 

e se  caracteriza desde que o pagamento não seja integralmente por dinheiro. Como 

bem  pontua Miguel Delgado Gutierrez para esclarecer sobre a outra modalidade: 

Nem  sempre há uma perfeita equivalência dos valores das coisas permutadas,  

compensando a parte que recebe a coisa de maior preço essa desigualdade com 

uma  torna, volta ou reposição em dinheiro .  

Em ambas as operações realizadas pela Recorrente, houve permuta de bens  

móveis diferentes entre si: (i) troca de bitcoin por litcoin (diferentes criptoativos) e (ii)  

troca de litcoin por veículo.  

A permuta, nos termos da lei, é uma modalidade de alienação e expressamente  

sujeita à tributação por ganho de capital, conforme artigo art. 3º, § 3º, da Lei nº 7713: 

  

Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que  importem 

alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou  promessa de cessão de 

direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por  compra e venda, permuta, 

adjudicação, desapropriação, dação em  pagamento, doação, procuração em causa 

própria, promessa de compra e  venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de 

direitos e contratos  afins.  

  

Inexoravelmente, a legalidade impõe a tributação sobre os ganhos de capital,  

considerando as operações de alienação por meio da permuta.  

No caso em questão percebe-se a disponibilidade de R$ 62.500,00, adquirida  

por acréscimo, produto positivo da diferença entre o valor do bem recebido em  

permuta com o bem alienado. Os rendimentos brutos auferidos pelo contribuinte, 

entre  dois marcos temporais e o total de deduções e abatimentos  no caso, nenhum 

- bem  como enfatiza Carrazza, que tanto a renda quanto os proventos de qualquer 

natureza  pressupõem ações que revelem mais-valias, isto é, incrementem na 

capacidade  contributiva 28, evidenciada claramente com o ganho de capital tomado 

                                                     
28 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda. São Paulo: Malheiros Editores, 2009 
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em uma única  operação.  

Cumpre esclarecer que não se aplica, nas operações realizadas pelo  

Recorrente, o entendimento quando se trata de permuta de unidades imobiliárias 

sem  torna. A Lei 7.713/9829, a qual alterou a legislação do imposto de renda, previu 

em seu  artigo 3º, §3º, as hipóteses de incidência do imposto de renda:  

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,  

ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.  

(...)  

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que  importem 

alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou  promessa de cessão de 

direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por  compra e venda, permuta, 

adjudicação, desapropriação, dação em  pagamento, doação, procuração em causa 

própria, promessa de compra e  venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de 

direitos e contratos  afins. (grifo nosso)  

 

Vossas Excelências, a legislação é expressa! Não há como ficar mais evidente  

que as operações sob judice são casos de incidência do referido imposto. O  

dispositivo traz as hipóteses de maneira tão cristalina como água  

Fato é que o contribuinte busca a aplicação de uma norma específica de  

isenção do imposto de renda no ganho de capital nos casos de permuta envolvendo  

imóveis. A Legislação específica que aborda tal especificidade é o Regulamento do  

Imposto de Renda (RIR), e em seu artigo 132, II, dispõe:  

 

Art. 132. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas  

II - a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura  pública, sem 

recebimento de parcela complementar em dinheiro, denominada  torna, exceto na 

hipótese de imóvel rural com benfeitorias.  

  

Ou seja, se o Recorrente suscitar a aplicação análoga do art. 132, II do RIR,  

estará incorrendo em severo equívoco, uma vez que estará pleiteando a aplicação de  

normas específicas em casos gerais. Ainda que autores como Miguel Delgado  

Gutierrez entendam que não há respaldo legal para restringir tratamento igual em  

                                                     
29  Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Disponível em  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm 
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demais casos de permuta30, basta uma e simples leitura das normas legais para que  

seja compreendido em quais casos incidem imposto de renda no ganho de capital.  

Não suficiente, o art. 111, II do CTN31 dispõe que a interpretação deve ser literal  

quando se tratar de matéria que outorgue isenção tributária. Nesse aspecto, deve-se  

atentar a literalidade do inciso II do art. 132 do RIR quando dispõe especificamente 

a  isenção às unidades imobiliárias  

Deste modo, haja vista que a permuta entre unidades imobiliárias sem torna  

foram previstas expressamente na lei, não é possível interpretar de modo extensivo 

a  permuta de outros bens sem torna, de modo a obter isenção.  

Mesmo que, eventualmente, Vossas Excelências considerassem se tratar de  

operações de compra e venda (o que se admite apenas por força de argumentação),  

ainda assim, o resultado seria equivalente, no sentido de serem tributáveis ambas as  

operações, uma vez que o valor da alienação em muito superou o de aquisição.  

 

5. A LEGÍTIMA AUTUAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DE  OBRIGAÇÕES   

 

O Recorrente deixou de adimplir suas obrigações acessórias, quando realizou  

a primeira operação de permuta, adquirindo os 150 (cento e cinquenta) Litcoins, e 

não  informando/declarado sua movimentação financeira, conforme era seu dever 

fazer  segundo o artigo 18 da Lei 8134/1990. assim, deveria o Recorrente ter 

declarado tal  operação no mês subsequente àquele que houve o ganho de capital.  

 

Art. 18. É sujeita ao pagamento do Imposto de Renda, à alíquota de vinte e  cinco por 

cento, a pessoa física que perceber;  

§1° O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da  primeira 

quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos mencionados  ganhos.  

§ 2° Os ganhos a que se referem os incisos I e II deste artigo serão apurados  e tributados 

em separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de  Renda, na declaração 

                                                     
30 Todavia, entendemos que não há amparo legal na restrição imposta pelas autoridades fiscais no  
sentido de assegurar o tratamento neutro somente para as permutas envolvendo bens imóveis,  
exigindo a apuração de ganho de capital nas operações de permuta envolvendo quaisquer outros bens  
ou direitos, como participações societárias, veículos, semoventes, direitos de propriedade intelectual 
e  outros. GUTIERREZ, Miguel Delgado A Tributação do Ganho de Capital nas Operações de Permuta,  
Revista Dialética de Direito Tributário nº 200, p. 75. 
31 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de  
isenção. 
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anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do  devido na declaração.32  

 

Na segunda operação o contribuinte deixou de apresentar sua permuta pelo  

veículo, com valor de operação em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), vez que  

novamente houve ganho de capital.  

Embora o contribuinte tenha declarado o carro em seu patrimônio e com o 

valor  de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), essa declaração apenas demonstrou 

a  existência e a propriedade do veículo, em nenhum momento, informou o ganho 

com  suas operações, bem como a origem do capital/bem utilizado para realizar a 

aquisição  do mesmo.  

Deste modo, mostra-se claro que o recorrente não cumprir com seu dever  

tributário, instituído por obrigação acessória, sendo justa e legítima a autuação  

proferida fundada no dever de informar disposta na Instrução Normativa RFB nº  

1888/2019.   

Ainda que a norma tributária (Instrução Normativa 1.888/19) não estivesse em  

sua plena vigência, nada impossibilitava que a exchange informasse as operações  

realizadas pelo Recorrente. Assim sendo, a Receita Federal legitimamente realizou a  

autuação devido à ciência das operações através do ato discricionário da exchange  

de antever a Instrução Normativa 1.888/19 e realizar a obrigação de informar à  

Receita.  

No que tange a alegação de proteção e inviabilidade do sigilo fiscal do  

Recorrente, podemos perceber que não existiu irregularidade no procedimento  

realizado pela fazenda pública, pois conforme disciplinado na Lei Complementar 105,  

2001, é possível a transferência do sigilo, com total respeito ao direito de sigilo fiscal  

do Contribuinte. Cumpre assinalar que o artigo 6º da referida Lei Complementar já foi  

declarado constitucional por este Supremo Tribunal Federal em mais de uma  

oportunidade (ADI 2390/DF, ADI 2386/DF, ADI 2397/DF e ADI 2859/DF, Rel. Min. Dias  

Toffoli, julgados em 24/2/2016. STF. Plenário. RE 601314/SP, Rel. Min. Edson Fachin,  

julgado em 24/2/2016 - Repercussão Geral - Info 815)  

Muito embora, a exchange, não seja uma instituição financeira,  propriamente 

                                                     
32  Lei 8134/1990https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8134-27-dezembro-1990-
372190- normaatualizada-pl.html 
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dita, ela se encontra no mesmo ramo de operações, possuindo assim  diversas 

semelhanças. A exchange tem como fonte de atuação a compra e venda de  

criptoativos, os quais são considerados ativos financeiros conforme visto  

anteriormente, diante disso, deverá respeitar como instituição financeira, para o caso  

em tela.   

 

6. PEDIDO  

 

Ante o exposto, requer-se o total desprovimento do Recurso Extraordinário  

interposto pelo Contribuinte, para com base na interpretação da Constituição 

Federal,  e demais dispositivos legais, manter integralmente a r. decisão prolatada 

pelo MM.  Juízo A quo a fim de ratificar a incidência de imposto de renda sobre 

operações  realizadas mediante criptoativos, quando houver a configuração de 

acréscimo  patrimonial.  

Local..., data...  
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UNIÃO FEDERAL (Fazenda Nacional), já devidamente qualificada nos autos  do 

Recurso Extraordinário em epígrafe, vem, respeitosamente, apresentar  MEMORIAIS 

pelas razões a seguir aduzidas.  

Trata-se de Recurso Extraordinário por meio do qual pretende o contribuinte  

afastar a incidência de Imposto de Renda sobre evidente ganho de capital decorrente  

de operações de troca de criptomoedas (bitcoin por litcoins) e troca de criptomoedas  

por um bem móvel (litcoins por um automóvel).  

O contribuinte questiona, ainda, a exigência instituída pela Instrução 

Normativa  RFB nº 1.888/2019 e consequente multa a ele aplicada, pelo não 

cumprimento da  obrigação de se fazer constar as operações supradescritas e de 

seu não oferecimento  à tributação em sua declaração de ajuste anual.  

Contudo, não merecem prosperar as alegações do contribuinte, haja vista 

que:  

(i) Ainda que a natureza jurídica da criptomoeda não se enquadre no  conceito 

constitucional de moeda, há no caso patente acréscimo  patrimonial, que independe 

da conversão dos bens que integram o  patrimônio do contribuinte em pecúnia;  

(ii) De ambas as operações acima descritas decorre acréscimo  patrimonial, 

pois houve a troca de um bem por outro com valor de  mercado superior ao custo de 

aquisição do bem permutado, de modo  que resta configurado o fato gerador do 

Imposto de Renda da Pessoa  Física;  

(iii) A obrigação acessória instituída pela IN RFB nº 1.888/2019 encontra  

lastro no art. 113, §2º, do Código Tributário Nacional, que expressamente prevê, em 

sua ratio, a promoção dos interesses da  arrecadação e fiscalização dos tributos em 

completo acordo e  harmonia com o princípio da praticidade e com o entendimento 

já  exarado por este c. STF no RE nº 601.314, consignando a  possibilidade de 

translado do dever de sigilo da esfera bancária para  a fiscal;  

(iv) A multa aplicada está de acordo com a legislação de regência, não  

havendo que se falar em confisco.  

 

I. DA NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS  

 

O conceito de moeda pode ser definido como a totalidade de ativos possuídos  
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pelo público que o direito positivo aceita que sejam utilizados a qualquer momento  

para a liquidação de qualquer compromisso futuro ou à vista 1.  

No Brasil, a competência para se emitir moeda resta disciplinada pela  

Constituição da República, que determina em seu artigo 21, inciso VII2, que tal função  

será da União. Essa competência, por sua vez, é exercida exclusivamente pelo Banco  

Central, conforme o art. 1643 da CRFB/1988.  

A moeda deve, segundo a Teoria Cartalista de Georg Knapp, servir como meio  

de pagamento, estoque de valor e unidade padrão de conta. Portanto, é essencial que  

a moeda seja um meio de pagamento que representa uma unidade fixa de valor, de  

modo a se preservar a condição de valor do momento da troca. Para ele, nenhuma  

mercadoria encontrada na natureza possui essa característica, o que significa que a  

moeda deve ser uma concepção, um conceito novo, normalmente criado e controlado  

pelo Estado4.  

Em didática lição de AGGIO e ROCHA, vejamos5:  

 

[...] no caso de moedas metálicas com valor intrínseco  por exemplo, uma  unidade 

monetária de ouro com seu valor igual ao preço de mercado da  quantidade de ouro que 

a compõe  não representam unidades fixas de valor,  uma vez que os preços podem 

variar, na unidade de conta estabelecida,  alterando as condições de pagamento. A moeda 

deve, então, ser um meio  de pagamento que preserva a condição de valor observada no 

momento  da troca, para o autor nenhuma mercadoria per se teria esta característica.  A 

moeda será uma criatura do Estado porque somente este teria a  capacidade de manter 

esta relação estável e contínua de unidade de  valor e meio de pagamento [...]   

 

Em se tratando de criptomoedas, temos que uma de suas principais  

características é a volatilidade, se apresentando como um verdadeiro ativo 

financeiro,  sujeito à variação do mercado, além de uma clara descentralização no 

seu processo  de emissão (peer-to-peer), que independe da atuação estatal.  

                                                     
1 PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de Capitais. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
2 CRFB/1988. Art. 21. Compete à União: [...] VII - emitir moeda; [...] 
3 CRFB/1988. Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo  
banco central. 
4 KNAPP, Georg Friedrich. The State Theory of Money. Londres: Macmillan & Company Limited, St.  
–artin s Street, 1924. p. 1-25. 
5 AGGIO, Gustavo de Oliveira. ROCHA, Marco Antônio da. Dois Momentos para a Teoria Cartalista  da 
Moeda – De Knapp a Goodhart. Revista EconomiA, Brasília (DF), v. 10, n. 1, p. 153-168, jan/abr  2009. 
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Sobre a temática das criptomoedas, o Banco Central já expressou seu  

entendimento através do Comunicado nº 31.379, de 16/11/20176. Vejamos:  

 

1. Considerando o crescente interesse dos agentes econômicos (sociedade  e instituições) 

nas denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil  alerta que estas não são 

emitidas nem garantidas por qualquer  autoridade monetária, por isso não têm garantia de 

conversão para  moedas soberanas, e tampouco são lastreadas em ativo real de  qualquer 

espécie, ficando todo o risco com os detentores. Seu valor decorre  exclusivamente da 

confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor.  

2. A compra e a guarda das denominadas moedas virtuais com finalidade  especulativa estão 

sujeitas a riscos imponderáveis, incluindo, nesse  caso, a possibilidade de perda de todo o 

capital investido, além da típica  variação de seu preço. O armazenamento das moedas 

virtuais também  apresenta o risco de o detentor desses ativos sofrer perdas patrimoniais. 

(...)  

4. As empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas  virtuais em nome dos 

usuários, pessoas naturais ou jurídicas, não são  reguladas, autorizadas ou supervisionadas 

pelo Banco Central do  Brasil. Não há, no arcabouço legal e regulatório relacionado com o 

Sistema  Financeiro Nacional, dispositivo específico sobre moedas virtuais. O Banco  Central 

do Brasil, particularmente, não regula nem supervisiona operações  com moedas virtuais.  

5. A denominada moeda virtual não se confunde com a definição de  moeda eletrônica de que 

trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e  sua regulamentação por meio de atos 

normativos editados pelo Banco  Central do Brasil, conforme diretrizes do Conselho Monetário 

Nacional. Nos  termos da definição constante nesse arcabouço regulatório consideram-se  

moeda eletrônica os recursos em reais armazenados em dispositivo ou  sistema eletrônico 

que permitem ao usuário final efetuar transação de  pagamento . –oeda eletrônica, portanto, 

é um modo de expressão de  créditos denominados em reais. Por sua vez, as chamadas 

moedas  virtuais não são referenciadas em reais ou em outras moedas  estabelecidas por 

governos soberanos. (...)   

 

Em face do acima exposto, as criptomoedas não se adequam ao conceito  

constitucional de moeda.  

Esta circunstância, contudo, é irrelevante para fins de identificação da efetiva  

ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda na hipótese em apreço. Ainda que  

não sejam moeda no sentido técnico no termo, os criptoativos são direitos com valor  

patrimonial e, portanto, as operações com eles realizadas podem ensejar acréscimo  

                                                     
6  Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunica 
do&numero=31379>. 
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patrimonial passível de incidência da exação em apreço.  

A par disso, a realização de um ativo, exigida como requisito para a incidência  

do Imposto de Renda calculado sobre ganhos de capital, ocorre sempre que há a sua  

alienação, assim entendida como a transferência de sua titularidade,  

independentemente da sua conversão ser em pecúnia (moeda em sentido estrito) ou  

em outro bem (permuta).  

 

II. DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL  

 

O texto constitucional, ao promover a repartição da competência tributária  

entre os Entes Federados, esculpiu em seu art. 153, inciso III7, a regra matriz de  

incidência do Imposto de Renda e outorgou à União poder para instituí-lo.  

Em linha com o que determina o art. 146, inciso III, da Constituição8, o Código  

Tributário Nacional, recepcionado pela ordem constitucional vigente com status de 

lei  complementar, trata em seu artigo 439 de normas gerais acerca do fato gerador e 

base  de cálculo do imposto em apreço. Exercendo a competência que lhe foi  

constitucionalmente outorgada, com observância das normas gerais previstas na  

legislação complementar (CTN), a União instituiu o tributo em estudo por meio da 

legislação federal, em especial as Leis nº 4.506/64, 7.713/88, 8.383/91 e 9.250/95,  

regulamentadas quanto ao Imposto de Renda, até novembro de 2018, pelo Decreto  

nº 3.000/1999, sendo sucedido pelo Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do 

Imposto  de Renda - RIR/201810), hoje em vigor.  

                                                     
7 CRFB/88. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] III - renda e proventos de qualquer  
natureza; [...] 
8 CRFB/88. Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] III - estabelecer normas gerais em matéria de  
legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em  
relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de  
cálculo e contribuintes; [...] 
9 CTN. 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. 
10 RIR/2018. Art. 1º As pessoas físicas que perceberem renda ou proventos de qualquer natureza,  
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto sobre a renda, sem distinção  
de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, art.  
1º ; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43 e art. 45 ; Lei nº 7.713,  
de 22 de dezembro de 1988, art. 2º ; Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4º ; e Lei nº 9.250,  
de 26 de dezembro de 1995, art. 3º, parágrafo único). 
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Da análise da hipótese de incidência do Imposto de Renda, definida pela  

mencionada legislação de regência, conclui-se que a base de cálculo sobre a qual  

devem incidir suas alíquotas consiste na (i) renda e (ii) nos proventos de qualquer  

natureza. Estes, por sua vez, nas palavras de Ricardo Mariz de Oliveira, foram  

conceituados como:  

a) renda: tudo o que a exploração de um patrimônio pode produzir ou o  que 

seu titular pode produzir através de seu trabalho 11;  

b) proventos de qualquer natureza: os acréscimos que não sejam produtos  

derivados do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, em última  hipótese, 

não derivados do patrimônio do esforço pessoal do seu  titular .12 

Embora interessante para fins didáticos, a distinção entre renda e rendimentos  

de qualquer natureza não apresenta relevância substancial para a delimitação do  

campo de incidência do Imposto de Renda no caso em apreço, na medida em que  

tanto a renda (produto do capital ou do trabalho) quanto os proventos de qualquer  

natureza (todos os acréscimos que não são decorrentes do capital ou do trabalho)  

correspondem a fatores de acréscimo patrimonial. A origem da separação entre 

renda  e demais proventos deriva de determinação contida na Constituição Federal 

de  193413, e vem sendo replicada habitualmente desde então.  

Ora, no presente caso resta evidente a ocorrência de aquisição de  

disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos, entendidos como  

acréscimo patrimonial.  

Deveras, feito um investimento inicial de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos  

reais), utilizados para a aquisição de um bitcoin, o Recorrente obteve ao final das  

operações de troca por ele realizadas automóvel avaliado em R$ 120.000,00 (cento 

e  vinte mil reais). O acréscimo patrimonial é evidente. A realização dos referidos 

ganhos,  por sua vez, efetivou-se a cada operação de alienação de ativos, 

operacionalizada  por meio de sua troca por outros ativos, com valor de mercado 

superior ao custo de  aquisição do direito (criptoativo) permutado.  

                                                     
11 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008.  
p. 183. 
12 Cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Op. cit, p. 183. 
13 CR/1934. Art 6º - Compete, também, privativamente à União: [...] c) de renda e proventos de qualquer  
natureza, excetuada a renda cedular de imóveis; [...] 
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Isto pois, o ora Recorrente, inicialmente, efetuou operação de troca entre  

criptomoedas distintas (bitcoin e litcoin), tendo alienado (transferido a terceiros) um  

bitcoin com valor de custo de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e recebido em  

permuta 150 (cento e cinquenta) litcoins, com valor total de R$ 66.000,00 (sessenta 

e  seis mil reais), o que resultou em acréscimo patrimonial de R$ 62.500,00 (sessenta 

e  dois mil e quinhentos reais).  

Posteriormente, ao efetuar a operação de troca dos litcoins adquiridos por um 

carro, este último com valor de mercado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o  

Recorrente obteve um novo acréscimo patrimonial, desta feita de R$ 57.500,00 

(cinquenta e sete mil e quinhentos reais), totalizando R$ 116.500,00 (cento e  

dezesseis mil e quinhentos reais) de acréscimo patrimonial. Nesse sentido, ilustra-

se:  

 

Dessa forma, ocorrendo a subsunção do fato às normas previstas na 

legislação  de regência do imposto em tela, instituída pela União com total 

observância da norma  de competência prevista no artigo 153, inciso III, da 

Constituição Federal, qual seja, a  aquisição de disponibilidade econômica e jurídica, 

mandatória é a aplicação da norma de incidência tributária, em atenção aos 

princípios da legalidade, capacidade  contributiva e isonomia, não havendo que se 

falar em inconstitucionalidade de tal  incidência.  

Destaca-se, ainda, que não prospera a alegação do ora Recorrente de 

ausência de disponibilidade econômica ou jurídica de renda na hipótese ou de  

pretensa não realização do ganho de capital decorrente da valorização de seu  

patrimônio.  

O fato de serem as criptomoedas virtuais, sem disponibilidade física, consiste  

em característica própria de tal ativo econômico, não influenciando, entretanto, em  

sua disponibilidade no patrimônio daquele que as adquire. Trata-se de um direito,  
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plenamente alienável e de alta liquidez. Com efeito, no momento em que este obtém  

determinada criptomoeda, esta é incorporada ao patrimônio do indivíduo, que dela  

pode dispor livremente.  

Este mesmo raciocínio aplica-se à aquisição do carro, uma vez que este é  

incorporado ao patrimônio do indivíduo no momento de sua aquisição, passando a 

ser  de seu livre gozo e disposição.  

Registre-se, ao fim, não ser a exigência em apreço casuística e tampouco  

inesperada pelo contribuinte. Em linha com o que restou acima exposto, a  

administração fazendária, por meio da Receita Federal do Brasil, já orienta em seu  

sítio eletrônico todos os contribuintes acerca da necessidade de declaração das  

criptomoedas na condição de outros bens . ”ide, neste sentido, a pergunta n° 447 

do  

perguntas e respostas  sobre o I’PF/2017 da ’eceita Federal do Brasil14:  

 

447 - As moedas virtuais devem ser declaradas?   

Sim. As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam  consideradas 

como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser  declaradas na Ficha 

Bens e Direitos como outros bens , uma vez que podem  ser equiparadas a um ativo 

financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor  de aquisição.  

 

Diante do exposto, mostra-se imperioso o desprovimento do Recurso  

Extraordinário aviado pelo Recorrente, haja vista que a exigência do IRPF sobre as  

operações efetuadas com criptomoedas encontra-se abarcada pela hipótese de  

incidência deste imposto, não havendo inconstitucionalidade.  

Noutro giro, em atenção ao princípio da eventualidade, sobressalta-se que, 

não  bastasse todo o exposto, eventuais questionamentos referentes aos requisitos 

para  que se tenha a efetiva realização do patrimônio para fins de caracterização do 

ganho  de capital são afetos à legislação infraconstitucional e configurariam, quando 

muito,  ofensa reflexa à CRFB/1988, não autorizando o manejo do vergastado 

Recurso  Extraordinário.  

 

                                                     
14  Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao>. Acesso 
em:  15 set. 2019. 
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III. DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INSTITUÍDA PELA IN RFB Nº 1.888/2019  

As obrigações tributárias acessórias são aquelas que instituem obrigações 

(de  fazer ou não fazer) no intuito de auxiliar no cumprimento da obrigação tributária  

principal, facilitando a arrecadação e a fiscalização dos tributos. Na definição do  

Código Tributário Nacional:  

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. (...)  

§2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto  prestações, 

positivas ou negativas, nela previstas no interesse da  arrecadação ou da fiscalização dos 

tributos.  

 

Da simples leitura da letra da lei, podemos notar que a obrigação tributária  

acessória em nada depende da obrigação tributária principal. Isso porque ela decorre  

diretamente da legislação tributária, diferenciando-se dos conceitos de acessório   

e principal  do Direito Civil, onde aquele deve sempre seguir a sorte deste.  

Podemos encontrar a definição de legislação tributária no art. 96 do CTN.  

Vejamos:  

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e  as convenções 

internacionais, os decretos e as normas complementares que  versem, no todo ou em parte, 

sobre tributos e relações jurídicas a eles  pertinentes.  

 

Legislação, a rigor, significa coletânea de leis. Porém, as aspas surgem aqui  

de forma proposital, como um modo de indicar que a expressão, para o Direito  

Tributário, deve abarcar outras normas, expandindo o verdadeiro significado da  

palavra. Isso ocorre pelo fato de que os decretos regulamentares em matéria 

tributária  são, de modo geral, extensamente detalhados, ampliando o conteúdo 

interpretativo  das leis.  

Quer dizer, se a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária,  

conceito que abarca todas as normas que versem, ainda que em parte, sobre tributos,  

não há de se falar em ilegalidade da IN nº 1.888/2019. Ora, a Receita Federal tem  

total competência para instituir uma obrigação tributária acessória, veiculada por 

meio  de Instrução Normativa, sem risco de se violar o princípio da legalidade. Nesse 
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sentido  é a lição de Leandro Paulsen15:  

 

A referência à legislação tributária  como fonte das obrigações acessórias,  no art. 115 

do CTN, remete à definição constante do art. 96 do CTN, que  abrange os decretos e 

normas complementares, principalmente as  instruções normativas e portarias.  

 

Há de se destacar ainda, que tal instituição de obrigação acessória, como  

ocorre no caso em tela, está em pleno acordo com o princípio da praticabilidade  

tributária. Esse princípio, apesar de não estar expressamente previsto em nosso  

ordenamento jurídico, objetiva tornar a arrecadação e a fiscalização dos tributos 

mais  simples, barata e eficiente, diminuindo os custos suportados pelo contribuinte 

e  despendidos pelo poder público, ao mesmo tempo em que se evita as fraudes no  

recolhimento dos tributos. Misabel Derzi16 vai além:  

 

A praticabilidade não está expressamente prevista em nenhum artigo da  Constituição, 

mas está em todos, porque nada do que dissemos aqui teria  sentido se as leis não 

fossem viáveis, exequíveis, executáveis e não fossem  efetivamente concretizadas na 

realidade; portanto a praticabilidade tem uma  profunda relação com a efetividade das 

normas constitucionais.   

 

O princípio da praticabilidade tributária autoriza o legislador a se valer de  

instrumentos que tornem as leis tributárias cada vez mais exequíveis. Daí vem a  

importância de se legitimar a instituição de uma obrigação tributária acessória 

através  de uma norma complementar. A intenção é tornar o nosso sistema tributário 

mais  dinâmico e eficiente, com a instituição de obrigações de forma mais célere.  

Além disso, discute-se também se a Instrução Normativa nº 1.888/2019 não  

seria inconstitucional já que, ao exigir a prestação de informações relativas às  

operações realizadas com criptoativos à Receita Federal, estaria constatada uma 

verdadeira violação ao direito à privacidade, expressamente previsto em nossa  

Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso X17. A referida IN dispõe que:  

                                                     
15 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 10 ed. São Paulo: Saraiva Educação,  
2019. p. 205.  
16 DERZI, Misabel. Princípio da praticabilidade do direito tributário: Segurança jurídica e  tributação. 
In: Revista de Direito Tributário, n 47. São Paulo: Malheiros, jan-mar 1989, p. 166-179. 
17 CRFB/1988. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo 
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Art. 1º. Esta Instrução Normativa institui e disciplina a obrigatoriedade  de prestação de 

informações relativas às operações realizadas com  criptoativos à Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil (RFB).  

[...]  

Art. 6º. Fica obrigada à prestação das informações a que se refere o art.   

1º:  

I - a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;  

II - a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando:  

a) as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior;   

ou  

b) as operações não forem realizadas em exchange. 

  

Nessa baila, não há como se falar em inconstitucionalidade no presente caso,  

mormente porque as informações supostamente confidenciais são prestadas a 

órgão  público que tem dever de sigilo em relação aos referidos dados e que as recebe 

com  base no interesse coletivo de se arrecadar tributos, uma clara supremacia do 

interesse  público em detrimento das informações sigilosas  do contribuinte.  

A referida exigência em nada se diferencia de tantas outras já há muito  

admitidas em nosso ordenamento, como o dever de administradores de imóveis 

prestarem à Receita Federal do Brasil as informações acerca dos aluguéis que  

administram e o dever de titulares de ofícios de imóveis e tabelionados de notas  

compartilharem informações sobre os atos praticados com a administração 

tributária.  

Até mesmo em relação ao sigilo bancário, este posicionamento é corroborado  

pela jurisprudência do c. STF. É o exemplo da decisão proferida no RE nº 601.314:  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO  TRIBUTÁRIO. DIREITO AO 

SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR  IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA 

FEDERAL ÀS  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.   

MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS  RELATIVOS A TRIBUTOS 

DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA  IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 

10.174/01. 1. O litígio  constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo  

                                                     
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,  
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] X - são invioláveis a intimidade, 
a  vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material  ou moral decorrente de sua violação; [...]. 
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bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo  cidadão e de caráter 

constituinte no que se refere à comunidade política, à  luz da finalidade precípua da tributação 

de realizar a igualdade em seu duplo  compromisso, a autonomia individual e o autogoverno 

coletivo. [...] 3.  Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno  coletivo por 

meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade  contributiva do contribuinte, por 

sua vez vinculado a um Estado  soberano comprometido com a satisfação das necessidades 

coletivas  de seu Povo. [...] 6. Fixação de tese em relação ao item a  do Tema 225  da 

sistemática da repercussão geral: O art. 6º da Lei Complementar  105/01 não ofende o direito 

ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade  em relação aos cidadãos, por meio do princípio da 

capacidade  contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do  dever 

de sigilo da esfera bancária para a fiscal . [...] (RE 601314,  Relator(a): Min. EDSON FACHIN, 

Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-198  DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)  

 

Por tais razões, não há de se falar em inconstitucionalidade da Instrução  

Normativa nº 1.888/2019, devendo ser aplicada em sua integralidade.  

 

IV. DA MULTA  

 

Inicialmente, cumpre-se ressaltar que a exigência da multa aplicada no  

presente caso encontra respaldo na legislação tributária, mais especificamente no 

art  44, inciso I, da lei 9.430/96, verbis:  

 

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes  multas:  

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de  imposto ou 

contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,  de falta de declaração e 

nos de declaração inexata; [...]  

 

Dessa forma, ocorrendo a subsunção do fato à norma que institui a 

penalidade,  deve esta ser recolhida, nos termos e porcentagens definidas em lei. No 

presente  caso, o ora Recorrente deixou de declarar e recolher o tributo devido sobre 

o ganho  de capital por ele percebido, atraindo, consequentemente, a incidência da 

multa  disposta no artigo 44, inciso I, da lei em comento.  

Os tribunais pátrios também se posicionam neste sentido, entendendo pela  

legalidade da multa aplicada quando abarcada por previsão legal, não cabendo ao  
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judiciário o seu afastamento, veja-se:  

 

(...) AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE  SERVIÇOS BANCÁRIOS  

IMPOSIÇÃO DE MULTA - CARÁTER  CONFISCATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. A multa tem 

nítido caráter  punitivo e serve, também, como meio de coerção para que o contribuinte não 

se veja tentado a burlar a legislação tributária, ademais  a vedação ao efeito confisco deve ser 

analisada caso a caso, tendo-se  como parâmetro o universo de exações fiscais a que se 

submete o contribuinte, ao qual incumbe o ônus de demonstrar que, no caso  concreto, a 

exigência da multa subtrai parte razoável de seu patrimônio ou de sua renda ou, ainda, 

impede-lhe o exercício de atividade lícita.  (RMS 19504- SE. Rel. Min. Denise Arruda. DJU de 

24.5.2007, p. 310).  AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS.  

(TJPR - 3ª C.Cível - AC 0481001-3 - Foro Central da Região Metropolitana  de Curitiba - Rel.: 

Juiz Subst. 2º G. Fernando Antonio Prazeres  Unânime - J. 23.09.2008)  

 

Dessa forma, estando a multa aplicada em plena consonância com a 

legislação trbutária e com a jurisprudência pátria, esta se mostra plenamente 

aplicável e legal,  devendo ser mantida em sua integralidade.  

 

V. DOS PEDIDOS  

 

Diante do exposto, pugna-se pelo integral desprovimento do Recurso  

Extraordinário interposto pelo Recorrente, mantendo-se a decisão a quo, declarando  

a constitucionalidade da exigência fiscal lavrada em desfavor do contribuinte.  

Nesses termos, pede deferimento.  

PROCURADOR  

OAB XXX.XXX. 
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EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

CONTRARRAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO   

RECORRENTE: JORGE PEREIRA  

RECORRIDA: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)   

A Recorrida vem, respeitosamente, apresentar as contrarrazões do presente 

Recurso  Extraordinário (RE), conforme os fatos e fundamentos a seguir expostos.  

 

I. DOS FATOS  

 

Em 2016, Jorge Pereira, ora Recorrente, comprou uma unidade de Bitcoin, pelo  

montante de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Esta aquisição foi declarada 

pelo  Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2017, 

referente ao ano de  2016.  

No início de 2017, o Bitcoin experimentou uma enorme valorização no 

mercado. A  unidade da mencionada criptomoeda estava sendo comercializada a 

R$66.000,00 (sessenta e  seis mil reais). Aproveitando a alta do ativo, o Recorrente 

realizou a permuta de 1 Bitcoin por  150 Litcoins e obteve o ganho de capital de 

R$62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos  reais).  

No final de 2017, os 150 Litcoins alcançaram tamanha valorização que 

atingiram o preço  de mercado de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). O Recorrente 

então os utilizou para  trocar por um automóvel, que custava este mesmo valor. Na 

ocasião, o contribuinte auferiu  lucro de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). 

O veículo foi declarado na Declaração de  Ajuste Anual relativo ao ano de 2017.  

O Recorrente, no entanto, deixou de efetuar o pagamento do imposto de renda 

sobre o  ganho de capital obtido ao realizar as operações de permuta entre 

criptomoedas e ao efetuar a  troca dos Litcoins pelo veículo. Ademais, descumpriu 

sua obrigação de informar a ocorrência  dessas operações em sua Declaração de 

Ajuste Anual referente ao ano de 2017.  

Em maio de 2019, a Exchange utilizada pelo Recorrente, de modo voluntário, 
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entregou  os dados armazenados em seu sistema à Recorrida, contendo as 

informações sobre as operações  realizadas pelo contribuinte. 

Em 15 de maio de 2019, o Recorrente foi autuado pela Receita Federal do Brasil 

(RFB),  por ter infringido a legislação tributária, especialmente as normas sobre 

imposto de renda e  sobre o dever do contribuinte de informar operações envolvendo 

bens e direitos.  

À vista disso, a parte contrária impugnou a referida autuação, por entendê-la 

indevida.  Os pedidos formulados foram, acertadamente, julgados improcedentes em 

todas as instâncias  ordinárias. Inconformado, o então Recorrente interpôs o 

presente Recurso Extraordinário, sem  qualquer razão, porém. É o que se passa a 

demonstrar.  

 

II. DO MÉRITO  

 

1. Da natureza jurídica das criptomoedas  

 

Antes de adentrar especificamente ao caso concreto e demonstrara 

possibilidade de  incidência do Imposto de Renda sobre as criptomoedas, é relevante 

fazer uma análise do que é  essa nova tecnologia e suas características, o porquê da 

sua natureza jurídica de ativo financeiro  (1.1) e a impossibilidade de ser tratada 

como moeda (1.2).   

 

1.1. As criptomoedas possuem natureza jurídica de ativo financeiro  

 

As criptomoedas são moedas digitais de código aberto, independentes de uma  

autoridade emissora central, eletronicamente criadas e armazenadas, que contam 

com a  utilização de criptografia para assegurar a autenticidade, dificultar sua 

falsificação e evitar  furtos1. Elas não podem ser geradas de acordo com a vontade 

                                                     
1 Como explica Guilherme Follador, a presença de um terceiro torna-se dispensável na medida em 
que o livro razão de registros das transações efetuadas em Bitcoins (ledger) é compartilhado por 
múltiplos usuários do  sistema, mediante uma rede que traz anúncio público das operações, as quais 
são relacionadas em cadeia, em  blocos consecutivos (Blockchain) . A tecnologia nelas envolvida 
possibilita o envio de valores, de parte a parte,   
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de alguém, mas mediante um  processo chamado mineração  (mining)2    

Dadas as suas características como a liquidez mediata, a necessidade de ser 

anunciada  em um mercado aberto3 e a volatilidade, essa tecnologia se classifica 

como um ativo financeiro,  especificamente na categoria das rendas variáveis.  

Complementando esse entendimento, as criptomoedas possuem outras 

características  que as classificam na categoria dos ativos financeiros, como o seu 

potencial de investimento,  em razão de muitos usuários acumularem as 

criptomoedas confiando no seu potencial de  valorização a longo prazo. Outro 

exemplo é o seu perfil político-econômico, vez que as  criptomoedas representam 

um crédito público verificado em uma rede aberta, que pode facilitar  todos os tipos 

de transações (STRATUM COIN BR, 2016, p. 05).  

Ademais, podemos citar a necessidade de uma contribuição para 

investimento, pois o  comprador deste ativo deve transferir ao vendedor/agente 

intermediário o numerário  correspondente em moeda local. São contratos de risco, 

onde não há um controle de  investimento por parte dos usuários; outrossim o 

investidor de criptomoedas busca materializar  posteriormente o valor anteriormente 

investido, seja por meio da troca do valor em  criptomoedas por um bem, serviço ou 

depósito à vista do valor correspondente em conta  bancária (ZECHMANN, CRUZ 

PORTO, 2018, p. 150).  

Deste modo, resta evidente que, à luz do ordenamento jurídico, as 

criptomoedas são  equiparadas a um ativo financeiro. Assim, quando as operações 

com criptoativos indicarem a  aquisição de disponibilidade jurídica, devem se sujeitar 

às regras de ganho de capital, conforme  exposto na legislação tributária.  

Ressalte-se que o entendimento adotado no Brasil não é único e está em 

consonância  com o que vem sendo adotando ao redor do mundo quanto ao tema. 

Os Estados Unidos (EUA),  por exemplo, classificaram as criptomoedas como 

                                                     
sem a necessidade de um terceiro que garanta a inocorrência de gasto duplo. . (FOLLADO’, 2017, p. 
84). 
2 A mineração consiste em um método em que os mineradores validam a transação pela checagem 
da  conformidade com as regras da rede; essa checagem envolve a confirmação dos dados pela 
solução de um  problema matemático encriptado. Aquele que primeiro resolve o problema e valida as 
informações adiciona a  operação aos blocos anteriores, confirmando-a. . (PISCITELLI, 2018, p. 577). 
3 O comprador deve repassar ao vendedor o numerário correspondente por meio de transferência 
bancaria a um  agente corretor, o qual após descontadas quaisquer taxas, chega à mão do vendedor  
(ZECHMANN, CRUZ  PORTO, 2018, p. 148).  
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propriedade, 4  mais especificamente, como  commodity, 5  devendo-se reportar os 

ganhos e perdas na alienação dos criptoativos para  apuração do imposto de renda6. 

Logo, para as autoridades fiscais dos EUA, se deve tributar os  ganhos de capital 

decorrentes de transações envolvendo criptoativos7.    

Igualmente, a Austrália afastou a caracterização dos criptoativos como 

moeda, nacional  ou estrangeira, os entendendo como ativos sujeitos à tributação de 

ganhos de capital 8 . Conforme  determinado pelo Australian Taxation Office, as 

criptomoedas devem receber o tratamento  fiscal de ativo. Adotando posicionamento 

similar ao das autoridades americanas, as autoridades  fiscais australianas 

consideram que qualquer operação com criptoativos deve ser alvo de  tributação 

sobre ganho de capital, independentemente de ser troca de uma criptomoeda por  

outra, ou, ainda, de ser compra de bens e serviços. Nos casos de investimento, far-

se-á a  apuração no momento de alienação do ativo.  

Considerando as operações realizadas pelo Recorrente no caso concreto, 

verifica-se que  houve um investimento inicial de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais) em criptomoedas.  Elas obtiveram valorização e alcançaram, em 2017, o valor 

de R$ 120.000,00, (cento e vinte  mil reais), oportunidade em que foram 

materializadas com a compra de um carro.   

Em consequência disso, os ganhos de capital auferidos no caso exposto 

devem ser  declarados à Receita Federal para a cobrança de imposto de renda sobre 

o lucro.  A partir desse entendimento, a Receita Federal do Brasil incluiu em seu 

Manual de  Perguntas e Respostas sobre a Declaração do IRPF de 2017, o tópico 447, 

em que manifesta a  compreensão de que as moedas virtuais (Bitcoins, por 

exemplo)... devem ser declarados na  ficha Bens e Direitos  como outros bens , 

uma vez que podem ser equiparadas a ativos  financeiros  (B’ASIL, 2019).   

                                                     
4 BAL, Aleksandra. How to tax?. In: Handbook of Digital Currency. Elsevier, 2015. p. 280 
5 Commodity Futures Trading Commission, In the –atter of Coinflip, Inc d/b/a Derivabit and Francisco 
’iordan ,  CFTC Docket —o. 15-29, 17 September 2015 
6  ESTADOS UNIDOS. InternationalRevenue Service (IRS). Notice 2014-21. Disponível em  
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf. Acessado em: 27/08/2019.   
7 Disponível em https://www.irs.gov/taxtopics/tc409. 
8  TAX TREATMENT OF CRYPTOCURRENCIES. Disponível em: 
https://www.ato.gov.au/General/Gen/Tax treatment-of-crypto-currencies-in- -Australia---
specifically-Bitcoin/ (visitado em 27/03/2018). 
 

https://www.irs.gov/taxtopics/tc409
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Isso foi reiterado, posteriormente, pela Instrução Normativa RFB nº 1.888 de 

2019, que  aborda os aspectos técnicos do processo de informar as transações com 

criptomoedas. Nesse sentido, depreende-se do caso em espeque que a autuação 

efetuada pela Recorrida  foi devida, visto que o Recorrente deveria ter declarado os 

ganhos de capitais auferidos nas  operações realizadas.   

 

1.2. Os criptoativos não possuem natureza jurídica de moeda   

 

É importante destacar que, apesar do nome, não há como conceder ao 

criptoativo o status  de moeda. Isso porque a emissão de moeda é uma atividade 

privativa do Banco Central,  conforme o art. 164 da Constituição Federal (CF)9. Além 

disso, nem se confunde com a moeda  eletrônica  de que trata a Lei nº 12.865, de 9 

de outubro de 201310, conforme esclarecimento  apontado pelo Banco Central do 

Brasil (Bacen), no Comunicado nº 25.306, de 19 de fevereiro  de 201411.  

Esse comunicado esclarece ainda que, embora as criptomoedas não tenham 

mostrado  capacidade para oferecer riscos ao Sistema Nacional Brasileiro, elas não 

são abrangidas pelo  Sistema de Pagamento Brasileiro, em vista da inexistência de 

um mercado centralizado que  possa monitorar as transações realizadas (art. 6º, § 

4º, da Lei nº 12.865/2013).  

Corroborando com essa ideia, o Supremo Tribunal Federal (STF), no 

julgamento do  ’E 478.410/SP, estabeleceu que a moeda é tocada pelos atributos 

do curso legal e do curso  forçado . Desse modo, considerando a ausência dessas 

características, já que não existe uma  ampla circulação e uma aceitação imposta 

das criptomoedas, resta prejudicada a classificação  dos Bitcoins e Litcoins como 

moedas.  

Ademais, os criptoativos têm seu próprio valor definido a partir da conversão 

                                                     
9  Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco 
Central (BRASIL,  2019 p.63). 
10 As criptomoedas são representações digitais de valor que não são emitidas por Banco Central ou 
autoridade  monetária, cujo valor decorre da confiança dada a suas regras de funcionamento e na 
cadeia de participantes. As  moedas eletrônicas, por seu turno, possuem regime jurídico próprio e 
representam recursos em reais armazenados  em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao 
usuário final efetuar transação de pagamento .  
11 https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=11400
9277. 
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em moeda  corrente, isto é, não é possível atribuir uma referência de valor aos bens 

e serviços em  criptomoeda. Logo, verifica-se que a espécie tratada não apresenta 

nenhum dos elementos  apontados pela legislação, jurisprudência e autarquias 

competentes como constituidores do  conceito de moeda.   

Diante disso, ante a classificação das criptomoedas como ativo financeiro e a 

sua  impossibilidade de ser caracterizada como moeda, o Recorrente deveria ter 

declarado as  aquisições em sua Declaração Anual como Bens e Direitos , conforme 

determinado pela  Receita Federal. Portanto, diante da falta de declaração das 

operações e dos rendimentos  auferidos, foi devida a autuação feita pela referida 

instituição.  

 

2. Regra-Matriz de Incidência Tributária do Imposto sobre a Renda  

 

O estabelecimento da relação jurídica de natureza tributária entre o Estado e 

o  contribuinte demanda um iter fático que materialize o ser  da relação lógico-

jurídica,  acionando a engrenagem normativa que conduz ao dever-ser .  

Assim, a obrigação de recolher o tributo, embora alheia à vontade do 

contribuinte,  pressupõe a ocorrência do fato previamente estabelecido como sendo 

o gatilho  para o  surgimento da referida obrigação.  

Em Direito Tributário, é necessário que uma série de outros aspectos adiram 

ao fato  destacado para que se preencham os pré-requisitos da mutação de um ato, 

muitas vezes  cotidiano, em fato jurídico tributário, como classifica o professor Paulo 

de Barros Carvalho  (CARVALHO, 2018, p. 273).  

Nesse sentido, além da ação previamente selecionada como apta a 

desencadear o que  pode vir a ser um vínculo entre Estado e contribuinte, elementos 

de natureza geográfica (critério  espacial) e cronológica (critério temporal) também 

compõem o processo de verificação daquilo  que no plano abstrato comumente 

chamamos de hipótese tributária. Para fins de sistematização  do estudo dessa 

temática, convencionou-se classificar a inter-relação entre esses três aspectos  

(material, espacial e temporal) como antecedente da regra-matriz de incidência 

tributária.  

A partir da caracterização do que se estabelece no antecedente da norma, o 
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que vem no  consequente dela é automático, infalível, no dizer do professor Luís 

Eduardo Schoueri  (SCHOUERI, 2018, p. 526). Os efeitos previstos na norma são 

inevitáveis, ainda que o  destinatário sequer se dê conta de sua existência.  

Feita essa breve introdução, sobeja a necessidade de uma análise mais detida 

sobre a  questão-problema trazida ao julgamento desta Corte. Do ponto de vista do 

preenchimento  técnico dos critérios que condicionam a cobrança do imposto de 

renda, há a incidência do  referido tributo em face do conjunto fático que ilustra a 

presente causa.  

De saída, não é demais relembrar que em seu artigo 43, o Código Tributário 

Nacional  (CTN) definiu como tributável a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica de i) renda,  seja ela produto do capital, do trabalho ou de ambos, e ii) de 

proventos de qualquer natureza,  não abarcados na classificação anterior.  

Ao definir o fato-base, no qual aderem os demais critérios que formatam a 

hipótese  tributária, o legislador buscou contemplar situações fáticas, e não meros 

negócios jurídicos. É  justamente essa conclusão que esteriliza qualquer 

possibilidade de se aludir à natureza jurídica  das transações envolvendo criptoativos 

como forma de descaracterizar a consumação do fato  tributável.  

Claro está que, a) ao comprar a unidade de um dado criptoativo por R$ 

3.500,00 e, no  ano seguinte, b) percebendo a valorização (traduzida em moeda 

corrente) desse investimento,  adquiriu maior lote de um outro criptoativo pelo 

equivalente a R$ 66.000,00, e após nova  valorização patrimonial, no ano posterior, 

c) trocou o montante que possuía por um veículo,  

cujo valor de mercado anunciado era de R$ 120.000,00, o sujeito passivo da relação 

tributária  ampliou paulatinamente o capital inicialmente disponível.  

A caracterização do fato tributável passa ao largo da discussão sobre a 

natureza jurídica  do negócio realizado. Do conjunto de atos consistentes no 

investimento inicial de R$ 3.500,00,  culminando com a aquisição vis-à-vis de um 

bem avaliado em R$ 120.000,00, evidencia-se um  gritante acréscimo patrimonial, 

passível de incidência do imposto de renda, conforme determina  o ordenamento 

jurídico brasileiro.   

À concretização do fato imputável como tributável, previsto no inciso I do 

artigo  43/CTN, soma-se o teor do parágrafo 4º, do artigo 128 do decreto 9.580/18. 
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O disposto é claro  ao enumerar amplo rol das operações cuja natureza jurídica é 

irrelevante para incidência do IR,  destacando-se o fato de que, por seu intermédio, 

instrumentalizou-se o ganho de capital sujeito  à tributação. Para o caso em tela, a 

compra e venda, a permuta, a dação em pagamento e a  cessão ou promessa de 

cessão de direitos (incisos I, II, V e IX, respectivamente), estão  elencadas como 

operações geradoras do ganho que desencadeia a obrigação de recolher o  tributo 

devido, cercando praticamente todas as possíveis leituras de negócios jurídicos 

relativos  à transação que funda a relação tributária que ora se discute.  

Note-se que, com base nas informações prestadas pela intermediária das 

operações  envolvendo os criptoativos do pretenso contribuinte, é possível delimitar 

e quantificar no tempo  o volume negociado, para fins de preenchimento do critério 

temporal do imposto.  

Sendo as transações realizadas em etapas anuais, sem maior elaboração 

intelectiva,  chega-se à conclusão que i) entre 2016 e 2017, o proprietário do 

criptoativo alcançou ganho de  capital no montante equivalente a R$ 62.500,00, e ii) 

naquele mesmo ano (2017), novo  acréscimo de capital elevou o patrimônio do 

investidor ao equivalente a R$ 120 mil, em  valorização nominal de R$ 116.500,00, se 

considerado o montante inicial da operação.  

No que atina aos elementos integrantes do consequente da regra-matriz de 

incidência  tributária, sobreleva destacar que o disposto no dever-ser  da norma 

tributária em nada difere  dos mandamentos do direito privado. Ante a ocorrência, no 

plano concreto, do fato previsto  hipoteticamente no antecedente da norma, 

estabelece-se, de pronto, uma relação que envolve  sujeitos ativo e passivo, objeto e 

vínculo jurídico.  

Tão logo certificada a ocorrência do fato tributável (no caso do IR, aquisição 

da  disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer 

natureza), e  preenchidos os critérios temporal (31 de dezembro do ano-base) e 

espacial (para o IR, vale a  regra da extraterritorialidade), configura-se o vínculo 

jurídico-tributário entre o Estado- 

arrecadador e o sujeito-contribuinte, conformando o que doutrinariamente 

denomina-se critério  subjetivo (PAULSEN, 2015, p.311).  

No consequente da norma também estão as balizas que concretizam o 
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respeito ao direito  à propriedade privada e a proporcionalidade na tributação, 

respeitada a finalidade à qual se  destina. Daí a conveniência da aplicação de 

parâmetros numéricos na busca pela maior  racionalização possível da parcela do 

patrimônio a ser alcançada pela tributação (base de  cálculo) e a justa medida da 

exação imposta (alíquota).  

Para o caso em análise, é indispensável trazer a lume o regramento contido na 

Lei  8.981/95, que em seu artigo 21, impõe a observância da progressividade 

tributária,  estabelecendo alíquotas diferenciadas, conforme varia o acréscimo 

patrimonial alcançado pela  tributação.  

Importa sublinhar que, a teor do inciso I, do referido artigo 21, o legislador 

determinou  a alíquota de 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar o 

montante de cinco milhões  de reais, regra na qual se encaixa o caso sub judice.  

Por fim, a título de subsunção do fato à norma, temos como inequívoca a 

aquisição de  renda por sujeito investidor do mercado de criptoativos, no montante 

equivalente a R$  116.500,00, no ano-base de 2017, passível de tributação à razão de 

15%, o que faz do sujeito  passivo devedor da União no importe de R$ 17.475,00, sem 

prejuízo de eventuais punições  pecuniárias por ocasião do descumprimento de 

obrigações acessórias.  

 

3. Do Critério da universalidade na tributação da renda (art. 153, §2º, I da CF)  

 

Com fundamento no critério da universalidade do imposto de renda, pretende-

se  demonstrar que a incidência deste tributo não depende da origem das receitas 

que implicaram  acréscimo patrimonial para o Recorrente, tampouco da natureza 

jurídica das criptomoedas  (3.1). Não somente isso, a universalidade é 

desdobramento do princípio da isonomia, o qual  veda o tratamento desigual entre 

contribuintes que estejam diante de um mesmo fato (3.2).  

 

3.1. A incidência do IR independe da denominação da receita ou do rendimento  

 

No Direito Tributário, assim como em outros ramos do Direito, a Constituição 

assume  papel basilar quanto à sua aplicação e interpretação, sendo considerada a 
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primeira fonte  formadora das normas tributárias (SCHOUERI, 2018, p. 73). 

A Constituição, em seu art. 153, III, institui o imposto sobre a renda e 

proventos de  qualquer natureza , enquanto o §2º, I, do aludido dispositivo 

constitucional aponta seus  critérios informadores: generalidade, universalidade e 

progressividade.  

Porém, nem sempre o constituinte optou por tipos fechados e rígidos na 

redação do texto  constitucional. É o caso do imposto em questão. A CF não 

discrimina o que é renda, tampouco  o que seriam proventos de qualquer natureza . 

Estes conceitos, portanto, possuem elevado  grau de indeterminação, podendo 

abranger praticamente todas as verbas.  

Atendendo ao art. 146, inciso III, alínea a  da Constituição, o CT— dispõe as 

normas  gerais acerca do imposto de renda, no art. 43, definindo seu fato gerador: a 

aquisição da  disponibilidade econômica ou jurídica.  

Ainda, traz alguma definição de renda no primeiro inciso, definindo-a como o 

produto  do capital, do trabalho, ou da combinação de ambos, e o segundo inciso 

trata de proventos de  qualquer natureza, de forma a incluir os acréscimos 

patrimoniais que não foram compreendidos  no inciso I.  

Assim, as definições trazidas pelo CTN não divergem das que foram postas 

pela CF. A  redação do referido diploma legal não extrapola nem se distancia do texto 

constitucional, mas,  por outro lado, deixa claro que os conceitos de renda e 

proventos de qualquer natureza devem  estar atrelados ao acréscimo patrimonial 

(LUI, 2007, p. 69).   

O entendimento do critério da universalidade é essencial para verificação da 

incidência  de imposto de renda in casu. A partir deste critério, deve ser tributado 

todo o aumento  patrimonial ocorrido em determinado período, por inteiro, não 

devendo ser fracionado, e sem  distinção de espécies de rendas e proventos 

(OLIVEIRA, 2008, p. 256). Ou seja, em razão da  universalidade, a tributação do 

imposto de renda deve ser única e universal, sendo dispensável  a origem da receita, 

basta a ocorrência do fato gerador.   

Indubitavelmente, não é possível prever todas as realidades passíveis de 

tributação da  renda, pois são inumeráveis as hipóteses em que pode haver 

acréscimo patrimonial para o  contribuinte. Sobretudo, quando se sabe que o Direito 
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nem sempre acompanha o passo dos  avanços tecnológicos, como o surgimento dos 

criptoativos, objetos do caso em tela. Diante  desta constatação, é inevitável a 

utilização de conceitos indeterminados no Direito Tributário,  como bem sinaliza 

Ricardo Lobo Torres (2004, p. 207).   

As decisões do STF já caminham nesta direção. Importante exemplo é o 

julgamento do  RE 343.336, referente à contribuição do SAT (Seguro contra Acidentes 

de Trabalho). Neste  precedente, este Colendo Tribunal entendeu serem válidas as 

Leis 7.787/89, art. 3º, II, e  8.212/91, art. 22, que deixavam para o regulamento a 

complementação de conceitos,  

possibilitando a aplicação da norma de incidência, sem ofender o princípio da 

legalidade  tributária estrita (art. 150, I da CF).   

Assim, revela-se ultrapassada a teoria de que a lei precisa esgotar todos os 

principais  aspectos de um tributo com alto grau de precisão, sem deixar qualquer 

espaço para valoração  no momento de aplicação da norma de incidência. Tal 

posicionamento engessaria o sistema  tributário nacional.   

Insta ressaltar que, no presente caso, não há imposição de analogia que 

prejudique o  contribuinte, pois nenhum tributo novo está sendo exigido. A discussão 

versa exatamente sobre  o IR, tributo já existente no ordenamento jurídico, com fato 

gerador definido, praticado pelo  ora Recorrente. Portanto, não fere o definido no art. 

108, §1º do CTN.   

Destarte, não merecem prosperar os argumentos da parte contrária no que 

tangem à falta  de previsão normativa específica para tributação das operações 

relativas às criptomoedas  adquiridas, alegando a adoção de um sistema pautado 

exclusivamente na tipicidade fechada, no  intuito de se desviar da obrigação 

tributária.   

 

3.2. A não tributação das criptomoedas ofende o princípio da isonomia  

 

De acordo com o referido acima, o art. 43, §1º do CTN impõe que a incidência 

do  imposto de renda independe da denominação da receita ou do rendimento. O 

critério da  universalidade consiste no fato de que a lei não pode dar tratamento 

desigual a fatos, relações  jurídicas, coisas ou situações, tributando-os de forma 
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diferente, a partir de sua origem ou  espécie. A lei deve dar tratar os contribuintes de 

forma isonômica, sob pena de não atender ao  princípio da capacidade contributiva 

(GUTIERREZ, 2010, p. 105-106).  

Gutierrez (2010, p. 107) destaca que a universalidade é um desdobramento do 

princípio  da igualdade. Não pode haver qualquer discriminação entre dois 

contribuintes, somente pelo  fato de um ter obtido acréscimo patrimonial em razão 

do trabalho, e o outro, do ganho de capital.  Logo, se houve acréscimo patrimonial 

idêntico, a tributação também deve ser.  

Na lide posta, observa-se que o Recorrente auferiu renda, proveniente das 

suas  operações com os Bitcoins e Litcoins, porquanto a valorização das 

criptomoedas adquiridas possibilitou uma troca por um carro avaliado em um valor 

muito superior ao que fora investido  inicialmente.  

É oportuno reforçar que, somente em razão do acréscimo patrimonial obtido 

pelo  contribuinte, foi possível a permutados Litcoins pelo carro, utilizados como 

forma de  

pagamento, pois esta operação jamais ocorreria caso o valor original dos Litcoins, 

de  R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), fosse mantido.  

Nessa situação, houve diferença entre o valor de aquisição das duas espécies 

de  criptomoedas, e o bem adquirido, ou seja, o carro. Dessa forma, é evidente o 

incremento da  disponibilidade econômica ou jurídica do contribuinte, no lapso 

temporal entre 2016 e 2017,  tornando nítido o aumento do patrimônio do Recorrente, 

e a existência de sua capacidade  contributiva, suficientes para a incidência do 

imposto de renda.   

Ademais, entender pela não incidência do imposto violaria o princípio da 

igualdade,  visto que outros contribuintes estariam sendo tributados em razão da 

espécie de renda e  proventos, enquanto o Recorrente se veria livre do pagamento do 

tributo, apesar de todos os  fatores suficientes à sua exação estarem presentes.   

 

4. Da Existência de capacidade contributiva  

 

Klaus Tipke e Douglas Yamashita, na obra Justiça fiscal e o princípio da 

capacidade  contributiva, aduzem que a CF de 1988 elege, em seu art. 153, II, a renda 
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e proventos de  qualquer natureza  como legítimos índices de capacidade 

contributiva.   

Nesse contexto, Jorge Pereira declarou em sua Declaração de Ajuste Anual do 

ano 2017  (referente ao ano de 2016) a sua unidade de Bitcoin, pelo valor de R$ 

3.500,00 (três mil e  quinhentos reais), assim como declarou o carro em sua 

Declaração de Ajuste Anual do ano  calendário 2018 (referente ao ano de 2017) pelo 

valor de ’$ 120.000,00, sendo ambos  declarados como bens e direitos .  

Entretanto, o contribuinte deixou de declarar as seguintes operações: 1) 

utilização de 01  (um) Bitcoin para a aquisição de 150 (cento e cinquenta) Litcoins no 

ano de 2017 e 2) utilização  de 150 (cento e cinquenta) Litcoins para a aquisição de 

um carro no final do ano de 2017, o que  ensejou autuação, fundamentada no art. 118 

da Lei nº 5.172 (CTN), no art. 21, inc. I, da Lei nº  8.981 e no art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei 

nº 7.713/88.  

Desta feita, o sentido objetivo, absoluto, da capacidade contributiva não 

indaga se um  determinado contribuinte pode, ou não, pagar o tributo; ao contrário, o 

legislador, em sua função  generalizante, visando a concretizar a igualdade, dirá que 

quem está naquela situação deve  poder pagar tributo.   

Assim, ser proprietário de um imóvel indica, objetivamente, ter capacidade 

contributiva;  do mesmo modo, possuir um automóvel ou auferir renda. São todas as 

situações que indicam, objetivamente, capacidade contributiva (SCHOUERI, 2019, p. 

357-359). São, melhor dizendo,  signos presuntivos de riqueza, nas lições de Alfredo 

Augusto Becker (1998, p. 200).  Sendo assim, a capacidade contributiva resta 

demonstrada quando fora exteriorizada  riqueza pelo contribuinte, tendo em vista 

que entre o valor de aquisição de 01 (um) Bitcoin em  2016 (R$ 3.500,00) e o valor de 

mercado deste (R$66.000,00) quando foi trocado por 150  (cento e cinquenta) 

Litcoins, em 2017, obteve o ganho de capital de R$62.500,00.  De igual modo, entre o 

valor de mercado dos 150 (cento e cinquenta) Litcoins (R$  66.000,00) quando 

recebidos em troca do 01(um) Bitcoin e o valor de mercado dos 150 (cento  e 

cinquenta) Litcoins, quando utilizados para adquirir um carro, no final do ano de 2017  

(R$120.000,00), o contribuinte também auferiu ganho de capital no valor de 

R$54.000,00. Ademais, a capacidade contributiva também é entendida como a 

potencialidade de  contribuir com gastos públicos que o legislador atribui ao sujeito 
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passivo particular. Este  princípio serve de instrumento para graduação de obrigação 

tributária, verificada a magnitude  da existência de uma riqueza em posse de uma 

pessoa ou em movimento entre duas pessoas  (DINO JARACH, 1989, p.97).  

Tendo isso vista, aliando-se ao princípio da isonomia, importante destacar o 

não  pagamento de tributo por alguém que revela capacidade contributiva pode gerar 

para o Estado  a necessidade de negar prestações positivas a outro cidadão, ou o 

que é mais frequente, a  imposição tributária a quem não revela capacidade 

contributiva  (RIBEIRO, 2002, p. 321).   

Depreende-se, portanto, a inegável capacidade contributiva de Jorge Pereira, 

visto que  fora demonstrado riqueza tanto no curso das operações realizadas, quanto 

ao se observar o saldo  delas. O acréscimo patrimonial do contribuinte, dessa forma, 

evidencia a incidência do imposto  de renda no caso em tela.  

 

5. Da incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital em operações de 

permuta  e seu momento de realização  

 

Identifica-se, nas aquisições operadas pelo Recorrente, a celebração de 2 

(dois) contratos  de permuta: i. a primeira, entre 1 (um) Bitcoin e 150 (cento e 

cinquenta) Litcoins, no início de  2017; ii. e a segunda, entre os 150 Litcoins e 1 (um) 

automóvel, no fim do mesmo ano.  

Assim, impõe-se (5.1) a análise minuciosa do conceito da permuta, para que, 

em  seguida, (5.2) seja auferida possibilidade de incidência do IR sobre o ganho de 

capital nesta  espécie contratual, bem como (5.3) se identifique o momento de 

realização da renda. 

 

5.1. As operações realizadas são contratos de permuta  

 

A permuta define-se como um tipo de contrato através do qual ambas as 

partes obrigam se a dar uma coisa, que não seja dinheiro, em troca de outra coisa 

(GOMES, 2007, p. 325); e,  também, na forma de um contrato mediante o qual as 

partes trocam entre si coisas equivalentes  de sua propriedade (VENOSA, 2015, p. 86-

87). Há, assim, uma transferência do domínio sobre  a coisa permutada, vide arts. 
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481 e 533, do Código Civil, pois as partes, ao mesmo tempo,  adquirem, uma da outra, 

o bem permutado, alienando o que pertencia ao seu domínio.  

Nesse sentido, é pertinente apontar que o aspecto distintivo entre o contrato 

de compra  e venda e o contrato de permuta atine ao meio de contraprestação. 

Diferentemente do que ocorre  na permuta, esta contraprestação, na compra e venda, 

é em dinheiro, e não em outro bem  (GOMES, 2007, p. 268).  

Pelas razões já expostas, constatando que o criptoativo não é uma moeda, 

não caberia  ser utilizado como forma de pagamento em contrato de compra e venda. 

As criptomoedas,  portanto, são elegíveis como objeto de um contrato de permuta.  

 

5.2. O IR incide sobre o ganho de capital gerado pelas permutas  

 

O ganho de capital, considerado provento de qualquer natureza, nos termos 

do art. 43,  inc. II, do CTN, é produto da alienação do patrimônio, demonstrando 

acréscimo patrimonial  diverso do compreendido na renda, conforme o inciso I, do 

mencionado dispositivo.  

No patrimônio das pessoas naturais, o ganho de capital advém da alienação 

de bens  patrimoniais não empregados na exploração econômica (OLIVEIRA, 2008, p. 

299). Assim, é  o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de 

alienação de bens ou direitos  de qualquer natureza, ou da diferença entre o valor de 

sua transmissão e o custo de sua aquisição  (art. 3º, § 2º, Lei 7.713/88).   

A lei 7.713/88 configura a permuta como modalidade de alienação, para 

hipótese de  incidência do IR sobre apuração de ganho de capital. Na dicção do art. 

3º, § 3º, deste diploma,  a alienação a qualquer título, de bens ou direitos, é uma das 

operações que refletem o ganho de  capital. Nesse ínterim, o decreto 3.000/1999, 

vigente à época das operações narradas, ao tratar  da mesma matéria, ratifica a 

permuta como espécie de aquisição, no seu art. 154.  

Quanto a este decreto, observa-se que o legislador, ao atribuir a concepção 

mais ampla  possível ao ganho de capital, torna inafastável a incidência do IR, na 

hipótese de acréscimo  patrimonial decorrente da diferença entre os bens 

permutados.  

E, nesse mesmo sentido, já se uniformizou a jurisprudência do Conselho 
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Administrativo  de Recursos Fiscais (BRASIL, CARF, 2016, p. 15; BRASIL, CARF, 2016, 

p.1; BRASIL,  CARF, 2016, p. 17; BRASIL, CARF, 2016, p. 16), como sistematiza 

Schneider (SCHNEIDER,  2017, p. 16-60).   

Como já dito no tópico 2, a disponibilidade jurídica ou econômica compõe o 

fato  gerador do IR (art. 43, do CTN). Por sua vez, a aquisição de disponibilidade 

decorre de  quaisquer fontes produtoras existentes dentro do patrimônio, ou por ação 

do seu titular  (OLIVEIRA, 2008, p. 299). A disponibilidade econômica decorre de 

situações de fato, quais  sejam, fatos econômicos sem proteção jurídica ou atos 

contrários ao direito, o que se extrai dos  arts. 116 inc. I, e do114, do CTN. A 

disponibilidade jurídica, por sua vez, advém de situações  jurídicas, fatos regulados 

pelo direito, como disposto no art. 116, inc. II, c/c o art. 114, do CTN (OLIVEIRA, 2008, 

p. 315).  

Nesse quadro, quanto às operações i. e ii., não sobejam dúvidas de que, pela 

licitude das  práticas efetuadas, verifica-se a realização de disponibilidade jurídica. 

No caso em comento,  como as operações envolvendo os criptoativos foram lícitas, 

verificou-se a realização de uma  situação jurídica, ensejando a ocorrência do fato 

gerador. E, consequentemente, o aferimento  de ganho de capital justifica o 

recolhimento do imposto.  

Para que se determine quando houve a aquisição de disponibilidade é 

premente,  ainda, que se identifique o momento de realização da renda.  

 

5.3. A realização da renda ocorreu em 2017  

 

A apuração correta da renda tributável demanda o respeito a princípios 

implícitos  albergados na CF, entre eles o princípio da realização da renda (POLIZELLI, 

2009, p. 126- 127). Esse princípio concretiza a identificação do momento para 

incidência da tributação,  contribuindo para uma aplicação mais adequada da 

capacidade contributiva. Não configura,  contudo, uma abordagem direta do critério 

temporal da regra-matriz, apesar de determinar o  momento temporal em que se 

verificam os fatores positivos e negativos do patrimônio  universal, que, juntos, 

compõem o exercício financeiro sobre o qual incide o imposto.  

Para tanto, as regras estabelecidas pelo princípio da realização da renda 
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indicam quais  fatores, antes potenciais, devem ser reconhecidos como definitivos, 

sendo vinculados a  determinado período (OLIVEIRA, 2008, p. 374).  

Oportuna é a menção à conhecida crítica de Brandão Machado (1994, p. 123) 

ao art. 43,  do CTN, na qual o doutrinador atesta quais são as condições necessárias 

para a realização da renda, a despeito da cogência da disponibilidade 

jurídica/econômica. Os requisitos são: a) a  mudança na forma ou na substância da 

propriedade (ou dos direitos) do contribuinte; e b) a  participação de um terceiro.   

Destarte, prestado um serviço ou efetuada venda ou permuta, etc, a realização 

da renda  configura-se no momento da contraprestação, seja em dinheiro ou em 

bens. Assim, em atenção  às operações i. e ii., houve dois momentos de realização 

da renda, a tempo de cada  contraprestação.  

Portanto, no caso sob julgamento, a efetiva ocorrência das operações i. e ii. 

afasta a  alegação de que a renda não se realizou.   

Apesar de os Litcoins e o Bitcoin serem objeto de valor flutuante ou 

especulativo, não  se pode olvidar que a alienação destes bens é indicativa do 

momento de estabilização de seu  valor no mercado, coincidindo, então, com o 

momento de realização da renda.  

Nesse sentido, já que a realização do valor de um bem mediante alienação 

comprova o  seu valor material (TIPKE, YAMASHITA, 2002, p. 83-84), observa-se um 

fato real de mutação  patrimonial. Assim, realiza-se um rendimento, à mercê da 

composição de base cálculo de IR  sobre ganho de capital.   

Dessa forma, não sobejam dúvidas quanto à natureza de permuta das 

operações i. e ii. a  partir das quais houve aferimento de ganho de capital, decorrente 

dos dois momentos de  realização de disponibilidade jurídica. Por conseguinte, não 

prosperam as alegações da parte  contrária no que diz respeito à impossibilidade de 

incidência do IR, por ganho de capital, sobre  as operações de permuta realizadas.  

 

6. Da Instrução Normativa RFB nº 1.888 da Receita Federal do Brasil - Inexistência 

de  ligação com o fato gerador do Imposto de Renda  

 

Conforme ficará demonstrado, a Instrução Normativa não estabeleceu novas 

hipóteses  de incidência do imposto de renda, apenas regulou a aplicação de norma 
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vigente (6.1). Ademais,  a Instrução Normativa nº 1888 foi editada em data posterior 

aos fatos discutidos nos autos (6.2).  

 

6.1. A IN RFB nº 1.888/2019 não criou nova hipótese de incidência do imposto de 

renda 

  

A instrução normativa é espécie de ato normativo derivado que tem como 

finalidade  interpretar, esclarecer e detalhar preceitos de normas vigentes, além de 

regular suas aplicações  (REALE, 1980, p.12-14). Em que pese as instruções 

normativas sejam dotadas de  

normatividade, elas não são autorizadas a inovar o ordenamento jurídico, mas 

atuam sempre de  forma subordinada, complementar e auxiliar às leis cujo texto 

pretendem regulamentar (ADI nº 531, 1991, p.184).  

Considerando a sua natureza jurídica, as instruções normativas não podem 

contrariar a  lei, criar direitos, impor obrigações nem estabelecer penalidades, sob 

pena de ferir o princípio  da legalidade (DI PIETRO, 2014, p.95).   

No presente caso, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 

1.888/2019  objetivou detalhar e dispor sobre as obrigações acessórias relativas à 

realização de operações  envolvendo criptoativos, nos termos do art.16 da Lei 

nº9779/99. Frise-se que não há, em seu  texto, qualquer indício de criação de novo 

imposto ou de tentativa de ampliar a hipótese de  incidência do IR.  

Inclusive, o próprio teor da Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019 indica que 

não  busca regular o fato gerador do imposto de renda. Em sua descrição, isso fica 

ainda mais  evidente, ao estabelecer que a Instrução —ormativa Institui e disciplina 

a obrigatoriedade de  prestação de informações relativas às operações realizadas 

com criptoativos à Secretaria  Especial da ’eceita Federal do Brasil (’FB) .  

Importa ressaltar que o imposto de renda é devido pelo Recorrente a partir do 

momento  em que ele obteve ganho de capital pela valorização e venda da unidade 

de Bitcoin, no início  de 2017, e no final do mesmo ano, quando seus 150 Litcoins 

valorizaram e foram permutados.  A hipótese de incidência desse tributo foi definida 

pelo CTN, em seu art.43, não possuindo  qualquer relação com a Instrução Normativa 

RFB nº 1.888/2019.   
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6.2. A Instrução Normativa RFB nº1888/2019 apenas passou a produzir efeitos em  

agosto de 2019  

 

A mencionada IN entrou em vigor em 07 de maio de 2019 e apenas passou a 

produzir  efeitos a partir de 1º de agosto deste mesmo ano, muitos meses após a 

ocorrência dos fatos  geradores que ensejaram a cobrança do imposto. Ressalta-se 

que a autuação do Recorrente se  deu com base nas informações fornecidas 

espontaneamente pela Exchange em maio de 2019,  muito antes, portanto, do início 

da vigência da Instrução Normativa.  

Diante dos argumentos expostos, verifica-se que a autuação feita pela 

Recorrida não se  respalda na referida IN, mas sim no art. 118 do CTN, no art. 21, 

inciso I, da lei 8.981/95 e no  art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei 7.713/88.  

Em acréscimo, tal ato administrativo foi editado após a ocorrência dos fatos 

geradores  e começou a produzir efeitos em momento posterior ao fornecimento de 

informações pela  Exchange. Por fim, ressalta-se que a IN é ato normativo de alcance 

limitado, que não tem o  poder de modificar, criar ou ampliar diplomas legais já 

existentes, não interferindo na hipótese  de incidência do IR.   

 

7. Das obrigações acessórias do contribuinte  

 

A obrigação acessória é uma modalidade de obrigação tributária, instituída 

pela  legislação, nos termos do art. 96 do CTN, sempre no interesse da arrecadação 

ou fiscalização  dos tributos. Por isto, diz o Código que a obrigação acessória, pelo 

simples fato de sua  inobservância, converte-se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária (art.  113, § 3).   

Na verdade, o inadimplemento de uma obrigação acessória não a converte em 

obrigação  principal. Seu descumprimento faz nascer para o fisco o direito de 

constituir um crédito  tributário contra o inadimplente, cujo conteúdo é precisamente 

a penalidade pecuniária, vale  dizer, a multa correspondente (MACHADO, 2017, p. 38). 

Logo, não gera para o sujeito ativo  o direito de exigir um comportamento do sujeito 

passivo, mas o poder jurídico de criar contra  ele um crédito, correspondente à 

penalidade pecuniária.  
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Nesse sentido, o inadimplemento de uma obrigação tributária, seja ela 

principal ou  acessória, é, em linguagem da Teoria Geral do Direito, uma não 

prestação, da qual decorre uma  sanção. Assim, o § 3º do art. 113 do CTN estabelece 

que, ao fazer um lançamento tributário, a  autoridade administrativa deve considerar 

o inadimplemento de uma obrigação acessória como  fato gerador de uma obrigação 

principal, a fornecer elemento para a integração do crédito  tributário (MACHADO, 

2017, p. 38).   

Sendo assim, o Art. 9º da Lei 8134/90 dispõe que as pessoas físicas deverão 

apresentar anualmente declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo 

do imposto a pagar ou a restituir. Ademais, a declaração, em modelo aprovado pelo 

Departamento da Receita Federal, deverá ser apresentada até o dia vinte e cinco do 

mês de abril do ano subsequente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de 

capital.  

Somado a isso, assevera o inciso I do Art. 44. da lei 9430/96 que nas 

hipóteses de lançamento de ofício, como é o caso do imposto de renda, será aplicada 

multa de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, na 

circunstância de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de 

declaração inexata. 

Diante do exposto, tendo em vista que o Recorrente não cumpriu a obrigação 

acessória de informar as operações realizadas em sua Declaração de Ajuste Anual, 

a autuação da RFB é plenamente devida, conforme reconhecido pelas instâncias 

originárias.  

 

8. Da ocultação das operações  

 

A ausência de regulação por uma autoridade central, a cotação acima do valor 

da moeda  física e o sigilo quanto à origem da renda e identidade dos usuários são 

alguns dos atrativos que  tem contribuído para o crescimento das operações com 

criptomoedas. No entanto, essas mesmas  características favorecem a criação de 

um ambiente propício a todos os tipos de pessoas,  inclusive usuários maliciosos.  

Nesse contexto, a tecnologia é utilizada para o branqueamento de capitais e o  

financiamento de transações ilegais, o que abre espaço para práticas ilícitas, como 
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lavagem de  dinheiro, pirâmides financeiras, invasão de sistemas bancários, evasão 

de divisas, estelionato e  demais delitos relacionados ao uso ilícito das criptomoedas 

(ANDRADE, 2017, p. 51).   

Outrossim, a falta de regulação por uma Autoridade Central e a cotação acima 

do valor  da moeda física contribuem também para o crescimento de uma economia 

que utiliza as  criptomoedas como meio de pagamento, fazendo com que todas as 

trocas sejam realizadas por  meio dessa nova tecnologia, via contrato de permuta.   

Desta feita, para que se promova a segurança jurídica e a idoneidade dos 

negócios  envolvendo criptomoedas, são necessárias a regulação e fiscalização 

estatal, para diminuir o  risco de fraudes, negócios simulados ou inexistentes, em que 

o contribuinte não tem  instrumentos para aferir se a criptomoeda existe, é válida e 

possui origem licita (BAPTISTA  GONÇALVES, 2018, p. 9).   

 

9. Conclusão  

 

De todo quanto foi posto, conclui-se que:  

1) As criptomoedas possuem natureza jurídica de ativo financeiro, diante das 

suas  características como a liquidez mediata, a necessidade de ser anunciada em 

um mercado aberto,  e a volatilidade, estando em conformidade com o tratamento 

dado por outros países;  

2) As criptomoedas, apesar do nome, não podem ser enquadradas como 

moeda de curso  forçado, pois não possuem características para tanto, consoante o 

esclarecimento do Banco  Central, e o entendimento do STF, no julgamento do RE 

478.410/SP; 

3) No caso em comento, houve a ocorrência do fato tributável, mediante a 

aquisição de  disponibilidade jurídica pela Recorrente, nos termos do art. 43 do CTN, 

proveniente das suas  operações com as criptomoedas. Além disso, foram 

preenchidos os critérios temporais e  espaciais, configurando o vínculo jurídico-

tributário entre o Estado e o contribuinte, fazendo  incidir, portanto, o IR;  

4) Com fundamento no critério da universalidade do IR, preconizado no art. 

154, §2º, I,  da CF, o aumento patrimonial obtido pelo Recorrente deve ser 

considerado por inteiro, e,  especialmente, sem distinção de espécies de rendas e 
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proventos. Sendo assim, não importa a  origem da renda, tornando prescindível a 

previsão normativa específica para tributação das  criptomoedas, com o risco, 

inclusive, de ofender o princípio da isonomia em relação a outros  contribuintes;   

5) As operações realizadas pelo Recorrente demonstram riqueza e capacidade  

contributiva, logo, torna-se imperiosa a incidência do IR, de forma a concretizar a 

igualdade  entre contribuintes;  

6) O Recorrente realizou contratos de permuta, os quais não afastam a 

incidência do  imposto, visto ser inconteste a aquisição de disponibilidade jurídica 

obtida através do ganho de  capital, sendo possível identificar o momento de 

realização da renda;  

7) A Instrução Normativa da RFB nº 1.888/2019 não criou nova hipótese de 

incidência  do imposto de renda, tampouco era vigente à época da ocorrência dos 

fatos geradores; 8) A regulamentação e fiscalização estatal das criptomoedas são 

indispensáveis para que  se preserve a segurança jurídica e a idoneidade dos 

negócios que as envolvem, de forma a  proteger, sobretudo, os direitos dos 

contribuintes.   

 

III. DOS PEDIDOS  

 

Diante dos argumentos apresentados, pleiteia a parte Recorrida que seja 

negado  provimento ao Recurso Extraordinário interposto, por serem devidas as 

autuações feitas pela  Receita Federal do Brasil, e por restar inconteste a incidência 

de imposto de renda sobre as  operações envolvendo criptomoedas. Por fim, 

rogamos a esta Excelsa Corte a manutenção do  entendimento conforme as 

instâncias ordinárias.  

Nestes termos,  

Pede e espera o deferimento. 
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1 DOS FATOS  

 

No ano de 2016, Jorge Pereira, brasileiro, pessoa física, cujo domicílio fiscal 

verifica-se no Brasil, adquiriu 1 (um) Bitcoin ao custo de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), por intermédio de uma empresa de exchange domiciliada no 

Brasil.  

No início de 2017, o recorrente realizou a troca deste bitcoin por 150 litecoins 

cujo valor correspondente em moeda nacional corrente perfazia RS 66.000,00 

(sessenta e seis mil reais). No final daquele mesmo ano, Jorge Pereira utilizou, ainda, 

esses mesmos litecoins para a compra de um carro avaliado em R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais), em loja física, domiciliada no Brasil.  

Em 15.05.2019, após informações concedidas voluntariamente pela própria 

exchange, o recorrente foi autuado em virtude do não pagamento do imposto sobre 

a renda de pessoa física (IRPF) referente (I) ao ganho de capital auferido entre a 

aquisição do Bitcoin e a sua respectiva troca por Litecoins, (II) ao ganho de capital 

auferido ao utilizar os litecoins para a compra do carro e (III) multa referente a não 

declaração dessas informações. A referida autuação fundamenta-se no art. 118 do 

Código Tributário Nacional c/c o art. 21, inc. I, da Lei nº 8.981/95 c/c o art. 3º, § 3º e 

4º, da Lei nº 7.713/88 e a respectiva multa encontra respaldo legal no art. 44, inc. I, 

da Lei nº 9.430/96. Relativo ao atraso, a taxa de juros referencial é a SELIC, em 

conformidade com o disposto no art. 13 da Lei nº 9.065/95.  

O referido auto de infração já foi objeto de impugnação judicial, restando 

devidamente reconhecida sua validade em todas as instâncias ordinárias de 

discussão.  

 

2 DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS  

 

 2.1 NATUREZA JURÍDICA DA MOEDA  

 

A moeda, do ponto de vista econômico, caracteriza-se, essencialmente, como 

unidade de conta, carregada de reserva de valor e utilizada como bem intermediário 

de troca (BAROSSI; SZTAJN, 2013-2014-2015, p. 256). A unidade de conta refere-se 
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à capacidade da moeda de expressar valores de troca de forma fácil e imediata, 

justamente por estabelecer uma base comum de referência para a determinação dos 

valores de cada moeda, o que confere segurança nas relações mercantis e possibilita 

a comparação entre os bens e serviços disponibilizados pelo mercado, bem como a 

verificação da riqueza pessoal e nacional. A reserva de valor, por sua vez, consiste 

na utilização da moeda como forma de compor patrimônio de forma líquida, isto é, 

de obter riqueza em formato facilmente utilizado em qualquer relação mercantil 

necessária. É meio de troca, ainda, na medida em que serve como instrumento de 

intermediação das relações mercantis, dissociado das mercadorias em si.  

O lastro é outro elemento importante caracterizador da moeda, uma vez que 

universaliza a referência do montante de riqueza de uma pessoa ou de uma 

nacionalidade. Além disso, o lastro físico limita a emissão de moeda à 

disponibilidade de recursos que a garantam valor. É certo que desde a Primeira 

Guerra Mundial o lastro físico, isto é, a garantia em metais precisos, foi substituído 

pela garantia fiduciária, que concentra a confiabilidade da moeda no seu emissor. 

Há, portanto, conveniência de uso e seus valores nacionais são equiparados a um 

bem comum a fim de garantir efetividade nas trocas internacionais.  

A moeda goza, também, de curso forçado ou legal (BAROSSI; SZTAJN, 2013-

2014- 2015, p. 262), o que implica na possibilidade de impô-las como forma de 

pagamento de qualquer ato ou negócio tutelado pelo direito. O credor, via de regra, 

não pode se negar a obtê-la e conceder em troca a quitação quando negócios 

pecuniários. Nisso é que consiste o poder liberatório das moedas.   

No ordenamento jurídico brasileiro, o Superior Tribunal Federal conceituou 

moeda juridicamente a partir da compreensão de reserva de valor e padrão de valor. 

A reserva de valor caracterizadora da moeda consiste na possibilidade de utilização 

desta como referencial de valor a outros bens, os quais, no âmbito jurídico, compõem 

patrimônio do sujeito de direito, permitindo, por conseguinte, a sua utilização como 

forma de pagamento nas relações mercantis (curso legal). O padrão de valor pode 

ser entendido como a definição legal de determinado elemento de troca como 

referência quantitativa a todos os atos ou negócios jurídicos realizáveis no âmbito 

da ordem jurídica vigente. Compete, portanto, ao Estado definir seus critérios e 

parâmetros, de modo a certificar a moeda credibilidade e segurança para as 
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negociações em qualquer área social. O padrão de valor reveste-se de validade e 

eficácia daquele elemento de troca ora definido como unidade monetária. Assim, diz-

se que as moedas são dotadas de poder liberatório, quer dizer, sua utilização garante 

a quitação ao pagante de qualquer débito pecuniário.  

No que tange ao conceito jurídico (ou legal) de moeda, é entendimento da 

Suprema Corte brasileira:  

 

Pois o que importa é estarmos cientes de que a moeda exprime, para e no que se presta, 

quantidades dotadas de validade jurídica. Deixe-se, portanto, esse aspecto bem vincado: 

a moeda constitui, a um só tempo, parâmetro e objeto da ordem jurídica  (’ecurso 

Extraordinário 478.410 São Paulo, Min. Rel. Eros Grau, 10/03/2010).  

 

A unidade monetária estabelecida por cada direito positivo torna aquele 

elemento/objeto referência jurídica de valor de troca, o que se entende hoje por 

moeda. Ao serem indexadas, há a compatibilização com outras unidades monetárias 

a fim de viabilizar as relações comerciais e mercantis com outras nacionalidades. A 

moeda, portanto, consiste em convenção juridicamente imposta e aceita, local e 

internacionalmente.   

Feitas essas considerações, o STF se preocupou, ainda, em apontar certas 

distorções quanto a utilização do termo moeda, que podem gerar confusão quando 

exigida a aplicação do conceito legal do termo. Vejamos os dizeres da Suprema 

Corte:   

Isso posto --- moeda é conceito jurídico --- importa distinguirmos, no vocábulo 

"moeda", outros sentidos além daquele que assume enquanto termo do conceito de 

moeda. É que o vocábulo é ambíguo, conotando também as peças metálicas, a forma e 

as dimensões usuais dessas mesmas peças e, ainda, unidades de conta inúmeras vezes 

utilizadas na composição de diferentes negócios jurídicos. Daí dizer-se que a ação de 

companhia é a "moeda do acionista"; que determinado número índice é a "moeda de 

conta"; ou que a aceitação de bens de certa categoria para pagamento de determinada 

obrigação lhes atribui a qualidade de "moeda". Nessas diferentes situações, a linguagem 

comum vale-se das figuras usuais e corriqueiras da metáfora e da metonímia visando a 

expressar sentidos mais simples para a comunicação social. Em nenhuma dessas 

hipóteses, contudo, cuida-se, juridicamente, de moeda. Haverá, em cada caso, indexação, 

permuta, cessão de crédito, direitos patrimoniais sobre determinado acervo. Mas não 

haverá moeda  (Recurso Extraordinário 478.410. 



 
 
 
 
514 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

São Paulo, Min. Rel. Eros Grau, 10/03/2010).  

 

Portanto, por mais que os criptoativos sejam comumente denominados 

moedas virtuais  ou criptomoedas , não há como atribuí-las o sentido formal do 

termo, posto que moeda é somente aquele referencial estabelecido pelo 

ordenamento pátrio. Diante dessa impossibilidade, restam outras naturezas 

jurídicas possíveis de serem atribuídas aos criptoativos, as quais serão 

apresentadas na sequência.   

 

 2.2 POSSÍVEL NATUREZA JURÍDICA DOS CRIPTOATIVOS  

 

Para que possamos avaliar as possibilidades de natureza jurídica dos 

criptoativos, serão abordados os principais elementos identificados como 

caracterizadores dessa nova tecnologia.  

Observa-se, logo de início, vasta multiplicidade de utilização nas relações 

comerciais, a depender dos interesses dos próprios usuários. Já foi verificada a sua 

utilização como forma de pagamento para compras em bancas de jornais, casas de 

câmbio e outras relações de compra e venda. Em todas as suas utilizações, no 

entanto, os criptoativos revelam comportamento de ativos, não de moeda no sentido 

legal do termo. Entende-se por ativo aquele bem ou direito de titularidade de um 

sujeito de modo a compor seu patrimônio. Ativo é gênero, que comporta espécies 

como contábil, econômica, financeiro, dentre outras. Assim, essas unidades 

criptografadas representam, na verdade, a titularidade de uma significação virtual 

possível de ser expresso em valor de moeda nacional. Contrapondo ao conceito de 

moeda, vejamos o seguinte exemplo:   

 

Por exemplo, o pagamento de uma mercadoria por meio de moeda nacional (compra e 

venda), de maneira geral, não enseja tributação para o comprador; contudo, o pagamento 

de uma mercadoria mediante criptomoeda (permuta) representa uma alienação desse 

ativo, podendo dar ensejo à tributação sobre a renda consistente na diferença entre o  

valor de aquisição e o valor de alienação do bem (ganho de capital)  (FOLLADO’, 2017, 

p. 96).  
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Quanto ao controle do valor dos criptoativos, são os próprios usuários, a partir 

da relação de oferta de mercado e da demanda de procura, quem mesmo o fazem, 

principalmente devido ao fato de não haver qualquer agência central que 

regulamente e fiscalize as operações ocorridas nesse mercado. As exchanges são 

apenas facilitadoras da circulação e nem mesmo são obrigatórias para efetivação 

das transações. Os criptoativos são, portanto, altamente voláteis, sujeitos a 

inesperadas oscilações tanto no sentido da valorização quanto da desvalorização.  

Os criptoativos não possuem lastro ou garantia fiduciária justamente por não 

possuírem uma nacionalidade que a reconheçam como moeda, fato que torna 

inviável sua tratativa como moeda estrangeira, bem como nacional, uma vez que 

para tanto o estado brasileiro deveria adotar um posicionamento legal de 

reconhecimento dos criptoativos como moeda nacional. A ausência de uma dessas 

formas de confiabilidade da moeda também implica na não garantia de 

conversibilidade dos criptoativos em moedas nacionais.  

Outro elemento ausente nessa tecnologia é a liquidez típica das moedas 

(BAROSSI; SZTAJN, 2013-2014-2015, p. 262), justamente pela ausência de curso 

forçado. Em relação ao curso forçado, as moedas virtuais não podem ser impostas 

como forma de contraprestação pecuniária em negócios jurídicos uma vez que o 

sistema econômico nacional não as confere a necessária credibilidade para tanto. A 

tratativa dos criptoativos como moeda, no sentido legal do termo, ainda não foi 

adotada por nenhum país. Nesse sentido, concluem Milton Barossi Filho e Rachel 

Sztajn:  

Em suma, a moeda de curso forçado é um bem que combina circulação física, papel 

moeda, com circulação virtual ou imaterial. As moedas como a bitcoin são bens virtuais 

e privados, que aceitas como bem intermediário de troca, uma das funções da moeda, 

não têm curso forçado, mas, ajustada sua circulação por alguns agentes econômicos, 

terá, entre eles, poder liberatório  (BAROSSI; SZTAJN, 2013-2014- 2015, p. 263).  

 

A mais marcante das características dos criptoativos é a disponibilidade de 

transações peer-to-peer (NEVES; CÍCERI, 2018, p. 3), quer dizer, a troca entre os 

usuários sem a necessidade de um intermediador. Isso decorre do fato de não haver 

reconhecimento das autoridades monetárias, possibilitando aos interessados 

livremente negociação livre e indiscriminada dessa tecnologia, o que faz com que 



 
 
 
 
516 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

seus valores oscilem constantemente. Os criptoativos são altamente voláteis, 

portanto.   

A referida liberdade de negociação, tão aclamada pelos interessados nesse 

mercado, acarreta em insegurança e pode facilmente resultar em desastres 

financeiros. A esse respeito, posicionam-se os autores mencionados acima que  

 

 (...) a bitcoin, cryptocurrency, não é dotada de uma das funções usuais de qualquer 

moeda fiduciária, a capacidade de expressar uma unidade de conta. Ao serem 

escrituradas recorre-se a alguma moeda de curso forçado. Além disso, em sendo 

altamente volátil, as decisões individuais em deter moeda envolvem riscos de ganhos e 

perdas  (BA’OSSI; SZTAJ—, 2013-2014-2015, p. 264).  

 

Observadas as características dos criptoativos, cumpre refletir a respeito das 

possibilidades jurídico-tributárias as quais eles podem assumir.   

O estudo realizado por Guilherme Follador (ver FOLLADOR, 2017) apresenta 

de forma breve as possíveis incidências de IOF, ICMS e ISS.  

Quanto ao IOF, a considerar o próprio posicionamento da CVM a respeito da 

possibilidade dos criptoativos assemelharem-se à valores mobiliários, a própria 

comissão adverte quanto aos riscos de sua aquisição e utilização dada a escassez 

de estudos conclusivos a respeito da compreensão de funcionamento e da natureza 

dessa tecnologia. Por não haver regulamentação institucional estatal ou dos órgãos 

responsáveis pelo mercado financeiro, a confiabilidade necessária para os institutos 

que circulam no mercado comercial e financeiro fica comprometida. Assim, para 

haver a concreta incidência de IOF, é necessário posicionamento mais claro e 

determinante dos referidos órgãos, esclarecendo qual a especificidade financeira 

dessa nova tecnologia.   

Por conseguinte, para considerar a incidência de ICMS é necessário verificar 

o que efetivamente se aliena nas transações que envolvem os criptoativos. No 

entanto, dada as características essenciais da tecnologia, Follador observa que:  

 

(...) parece-nos que, apesar do fato de que o que se transfere, em rigor, não é o bitcoin, 

mas o direito de utilizá-lo numa outra transação, não se pode equiparar a operação a um 

simples licenciamento ou cessão de direito de uso, como ocorre quando se autoriza 
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alguém a utilizar um software  operação tributada pelo ISS (item 1.05 da lista anexa à 

Lei Complementar nº. 116/2003). Parece, em vez disso, que se trata mesmo de uma 

transmissão de direito de propriedade, pois envolve o direito de dispor, que é, afinal, o 

maior dos poderes enfeixados pelo proprietário de um bem (Código Civil, art. 1.228) .  

 

No entanto, como o próprio autor observa, não se trata de uma licença, as 

quais caracterizam-se pela temporariedade de uso, mas sim de apropriação dos 

direitos de uso e de posse. Portanto, não há o que se falar em criptoativos como 

mercadoria tecnologia.   

Por fim, a incidência de ISS somente seria discutível em relação a atividade 

dos mineradores, a qual não é objeto deste processo.  

 

 2.3 A TRATATIVA BRASILEIRA DAS CRIPTOMOEDAS  

 

Os aspectos tributários estão diretamente relacionados à natureza jurídica do 

objeto estudado. Esse enquadramento é importante uma vez que a partir dele se dará 

as limitações quanto a regulamentação das hipóteses de incidência para a sua 

consequente tributação.  

Ao analisar as tímidas manifestações do Estado brasileiro em relação a 

regulamentação das moedas virtuais, percebe-se, a começar pela escolha do nome 

criptoativos  ao referir-se a elas, adotada pela IN RFB 1.888/19, tendência a não a 

assumir como moeda, na definição jurídica do termo, mas equipará-la à tratativa 

dada aos ativos financeiros.  

É nesse sentido o posicionamento da Receita Federal no Informativo de 

Perguntas e Respostas da Declaração de Imposto de Renda emitido em 2017, para 

fins de declaração e tributação, como pode ser verificado nas respostas emitidas 

pelo órgão às perguntas de nº 407 e 603, ora transcritas abaixo:  

 

–OEDA ”IRTUAL  COMO DECLARAR  

447  As moedas virtuais devem ser declaradas?  

Sim. As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam consideradas 

como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser declaradas na Ficha Bens 

e Direitos como outros bens , uma vez que podem ser equiparadas a um ativo financeiro. 
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Elas devem ser declaradas pelo valor de aquisição.  

Atenção: Como esse tipo de moeda  não possui cotação oficial, uma vez que não há um 

órgão responsável pelo controle de sua emissão, não há uma regra legal de conversão 

dos valores para fins tributários. Entretanto, essas operações deverão estar 

comprovadas com documentação hábil e idônea para fins de tributação .   

ALIE—AÇÃO DE –OEDAS ”I’T“AIS  

607  Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais  são tributados?  

Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais (bitcoins, por exemplo) cujo total 

alienado no mês seja superior a R$ 35.000,00 são tributados, a título de ganho de capital, 

segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro, e o recolhimento do 

imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da 

transação. As operações deverão estar comprovadas com documentação hábil e 

idônea .  

 

Como observado, o ganho de capital tributável será verificado a partir da 

diferença, quando positiva, entre o valor pago pelo criptoativo e o valor pelo qual foi 

alienado, sempre avaliado sea respectiva expressão em moeda nacional. O ganho de 

capital tributariamente relevante nas transações que envolvem os criptoativos é 

aquele que supera o valor de 35 mil reais mensais no caso de pessoa física.  

Neste ano, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil publicou a 

Instrução Normativa nº 1.888 a fim de esclarecer expor seu entendimento a respeito 

dos criptoativos e regulamentá-los na seara tributária. Na referida norma, o órgão 

determina a obrigatoriedade de se declarar as operações envolvendo criptoativos, 

traz uma singela definição do que entende por criptoativos e exchanges de 

comercialização desse ativo, bem como identifica a sua forma de tributação. 

Vejamos:  

Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:   

I - criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de 

conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, 

transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de 

registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento 

de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso 

legal; e   

II - exchange de criptoativo: a pessoa jurídica, ainda que não financeira, que oferece 

serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação,  

negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de pagamento, inclusive 
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outros criptoativos. Parágrafo único. Incluem-se no conceito de intermediação de 

operações realizadas com criptoativos, a disponibilização de ambientes para a 

realização das operações de compra e venda de criptoativo realizadas entre os próprios 

usuários de seus serviços.  

 

Em linha com tal entendimento, quando o conjunto de operações realizadas 

com criptoativos for inferior a R$ 35 mil reais, os eventuais ganhos estarão isentos 

de tributação. Em relação às alíquotas incidentes no ganho de capital auferido, 

segue-se o disposto no art. 21 da Lei nº 8.981/95.  

Ainda atinente à normativa, o art. 6 determina a obrigatoriedade da prestação 

de informações por parte das exchenges de todas as transações as quais for 

intermediadora, enquanto que aos usuários, a obrigatoriedade se aplica às 

transações superiores a R$ 30.000,00 ou quando realizadas via Exchange 

domiciliada no exterior, neste caso independentemente do valor da transação.  

Importantes instituições brasileiras que operam no mercado financeiro 

também se pronunciaram a respeito dos criptoativos. A primeira delas a emitir nota 

oficial acerca do tema foi a Comissão de Valores Imobiliários (CVM), em Oficio 

Circular de nº 11/2018/CVM/SIN, no sentido não os caracterizá-las como moeda, 

mas possibilitar o seu reconhecimento como valor mobiliário.   

O Banco Central do Brasil (BCB), por meio do Comunicado nº 31.379, de 16 de 

novembro de 2017, emitido em seu site oficial, igualmente se pronunciou quanto ao 

não reconhecimento dos criptoativos como moedas, nem mesmo do tipo eletrônica 

(estas regulamentadas pela 12.865/13). A instituição alerta quanto a possibilidade 

de fraudes e o envolvimento em atividades ilícitas nesses tipos de transações 

envolvendo esses ativos devido à ausência de envolvimento de instituições 

monetárias oficiais.   

 

 2.4 DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA NO CASO CONCRETO  

 

Tendo em vista as declarações do órgão fazendário brasileiro, conclui-se que 

a tratativa inicial quando aos criptoativos é equiparada àquela dada aos ativos 

financeiros. Isso porque, mesmo que de natureza mercantil distintas, eles se 
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comportam de maneira semelhante, ambos como ativos. Sendo assim, faz-se 

necessário discorrer um pouco a respeito de como os ativos financeiros vem sendo 

tributados pelo ordenamento jurídico pátrio.  

Quanto ao tributo em si, a norma padrão do imposto sobre a renda é o art. 153, 

inciso III da CF/88, a qual determina que incide tributação sobre rendas e proventos 

de qualquer natureza, estes entendidos como toda riqueza nova incorporada ao 

patrimônio do contribuinte. Em relação à renda, Aliomar Baleeiro a define como 

sendo o acréscimo de valor pecuniário do patrimônio entre dois momentos  (199, p. 

283). Assim, renda pode ser entendida como todo valor novo observado no 

patrimônio da pessoa, seja ela física ou jurídica, aferida monetariamente. Por 

patrimônio compreende-se o complexo de direitos e obrigações com conteúdo 

econômico, pertencente e referido a um sujeito de direito (BRITO, 2016, p. 1055). 

Ainda sobre patrimônio:  

 

O’LA—DO GO–ES ensina que o objeto dos direitos são os bens e as prestações, e que 

a noção jurídica de bem é mais ampla do que a econômica, porque compreende toda 

utilidade, física ou ideal, que possa incidir na faculdade de agir do sujeito.7 Por isso, 

abrange a coisa (objeto corpóreo) que deve ser, no entanto, bem econômico, isto é, 

suscetível de utilização ou apropriação por um sujeito de direito para satisfazer uma 

necessidade  (B’ITO, 2016, p. 1069).  

 

Para fins de tributação do imposto sobre a renda adota-se a teoria do 

acréscimo patrimonial (MACHADO, 1999, p. 89), a qual considera renda como todo 

ingresso líquido, em bens materiais, imateriais ou serviços avaliáveis em dinheiro 

que importe incremento liquido do patrimônio de determinado indivíduo, em certo 

período de tempo, seja ela renda ou provento. À luz do entendimento de renda como 

o acréscimo expresso pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de 

ambos  (B’ITO, 2016, p. 1055), o que faz com que uma pessoa seja contribuinte do 

IR é o fato de possuir disponibilidade jurídica ou econômica da renda.  

A disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio 

tem de ter as rendas ou proventos para fazer com eles o que bem entender, dentro 

dos limites da lei reguladora do uso da propriedade de qualquer bem. Assim, a 

disponibilidade econômica consiste na percepção efetiva de acréscimo patrimonial, 
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diferente, ainda de acréscimo financeiro, que se constata quando há dinheiro 

efetivamente em caixa. A disponibilidade jurídica, por outro lado, diz respeito à 

aquisição de um título jurídico que confere direito de percepção de um valor 

econômico definido, ingresso de forma legal no patrimônio. Em outras palavras, é a 

aquisição por meio de uma das formas legítimas e legais. É revelada pela posse do 

direito à renda, representada por um bem ou um crédito líquido certo, que, embora 

temporariamente não represente a posse física da renda, já se agregou ao patrimônio 

da pessoa. Portanto, diz respeito ao direito à posse da renda, mesmo que ainda não 

a tenha obtido efetivamente, por haver esse direito registrado contabilmente no 

patrimônio.   

A jurisprudência brasileira já se pronunciou reiteradas vezes no sentido de 

que a ocorrência do fato gerador se verifica com a disponibilidade econômica, não 

necessariamente financeira, quer dizer, verificado o acréscimo de riqueza do 

indivíduo, seja por meio de bens, direitos ou dinheiro, já está caracterizada a situação 

que enseja a tributação da renda. É nesse sentido o posicionamento STJ em Recurso 

Especial de nº 983.134  RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, julgado em 3 de 

abril de 2008. Vejamos:  

 

—ão se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira da 

renda ou dos proventos de qualquer natureza. Enquanto esta última se refere à imediata 

"utilidade" da renda, a segunda está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, 

independentemente da existência de recursos financeiros. Não é necessário que a renda 

se torne efetivamente disponível (disponibilidade financeira) para que se considere 

ocorrido o fato gerador do imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do 

acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica) .  

 

É nesse sentido também o posicionamento do mesmo órgão em Agravo 

Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.232.796 RS, de 

relatoria do Min. Humberto Martins, julgado em 2 de fevereiro de 2012, o qual 

determina que a ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda não necessita 

de disponibilidade de renda, isto é, financeira, bastando a verificação de acréscimo 

patrimonial, seja por disponibilidade jurídica ou econômica.  

Relativos aos princípios constitutivos do imposto sobre a renda, a 
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universalidade e a generalidade são importantes para compreender o 

posicionamento da Receita Federal quanto a tributação dos criptoativos. O princípio 

da universalidade visa compreender como base do tributo toda e qualquer renda ou 

provento que possa se ver ser incorporado ao patrimônio de uma pessoa, 

independentemente de sua denominação ou da localização da fonte (CHIMENTI, 

2019, p. 193). Assim, as transações realizadas com os criptoativos que perfizerem 

ganho de capital qualificam-se como incremento patrimonial. O princípio da 

generalidade, por sua vez, visa impedir a discriminação dos contribuintes por 

qualquer que seja as particularidades. Portanto, verificado o fato material o sujeito 

torna-se contribuinte do referido tributo. Como a partir das transações com 

criptoativos é possível perceber ganho de capital, provento caracterizador da 

incidência do imposto, os usuários que se enquadrarem nos critérios de tributação 

devem ter o imposto recolhido.  

Ademais, no que diz respeito ao critério quantitativo do IR, o Decreto 9.580/18, 

que traz atualizações quanto a incidência do imposto sobre a renda mantém as 

regras de base de cálculo e alíquota em relação aos ganhos de capital trazidos pelas 

leis de nº 7.713/88, arts. 2º e 3º, § 2º e 3º e de nº 8.9.81/95, art. 21. Desta maneira, 

qualquer ganho de capital decorrente da alienação de bens e direitos de qualquer 

natureza ficam sujeitos a tributação em alíquotas progressivas quanto ao valor 

obtido.  

Ainda, a respeito dos elementos da regra matriz de incidência tributária, no 

Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), o art. 43 traz como critério material a 

renda ou os proventos de qualquer natureza. O artigo seguinte determina como base 

de cálculo a renda real, arbitrada ou presumida do referido elemento material.  

A análise do conjunto normativo brasileiro que regulamenta a tributação 

quanto ao ganho de capital mostra-se importante para a compreensão de como esse 

mercado virtual de criptoativos deve ser tributado. Como já mencionado 

anteriormente, apesar de circularem em mercados distintos, os ativos financeiros e 

criptografados se assemelham por se tratarem de ativos, que a partir das transações 

que os envolvem ganhos de capital podem ser constantemente auferidos.   

Portanto, ao obeservarmos as duas operações realizadas pelo recorrente, 

quais sejam, a troca de bitcoin por litecoins e posteriormente a troca dos litecoins 
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por um automóvel, reconhecemos dois momentos em que o ganho de capital pode 

ser observado. Na primeira, a diferença entre o valor pago pelo bitcoin no momento 

de sua aquisição e o valor dois litecoins no momento da troca, convertido em moeda 

nacional, perfazia o montante de R$ 62.500,00. No segundo momento, a diferença 

entre o valor da aquisição dos litecoins e o valor do carro pelo qual foi trocado 

representava R$ 53.500,00. Como nas duas operações o ganho de capital ultrapassa 

o valor de R$ 35 mil reais, a IN nº 1.888/19, em seu art. 8º determina a declaração 

das transações por parte do contribuinte no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer 

em multa, como é o caso, art. 10, II, b.  

Houve, portanto, realização da renda haja visto que em que na primeira 

situação o recorrente percebeu disponibilidade jurídica dos litecoins e na segunda 

disponibilidade econômica, mesmo que não financeira. Como já narrado acima, o 

Superior tribunal de justiça não afasta a tributação pela não verificação de dinheiro 

em espécie incorporado ao patrimônio. Mesmo que na primeira transação a 

disponibilidade financeira era ainda potencial, pois o valor em reais dos litecoins não 

tinha sido incorporado ao patrimônio, não há dúvidas quanto à valorização do bitcoin 

comprado em 2016 pelo recorrente.  

 

3 DAS CONCLUSÕES  

 

Dentre as inúmeras rupturas nos padrões sociais provocadas pelas inovações 

tecnológicas, o direito não deixa de apresentar um descompasso entre a sua 

previsão abstrata e a realidade a qual gerencia. A velocidade com que as mudanças 

acontecem dificilmente são acompanhadas pelos ordenamentos jurídicos, mesmo 

porque as alterações de padrões levam um tempo até serem percebidas e 

compreendidas pelos próprios agentes sociais.  

Em termos de ruptura normativa, o que se observa hoje é um completo vazio 

legislativo no que diz respeito ao universo digital e virtual, haja visto que a legislação, 

tanto brasileira quanto mundial, timidamente tem conseguido traduzir juridicamente 

as novas situações fáticas e as consequências por ela ocasionadas. Essa ruptura 

normativa é natural, mas exige dos juristas maior atenção às necessidades para fim 

de que consigam enquadrar o direito nessa nova realidade.   
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Já há algum tempo tudo aquilo que era físico foi se transformando em virtual, 

como as relações interpessoais, que se estabelecem também pelas redes sociais, a 

comercialização de produtos, a partir das compras e vendas online, e até mesmo a 

circulação de capital puro e os investimentos, por meio da bolsa de valores e do 

denominado mercado financeiro. A realidade digital ocasionou a desintermediação 

dos negócios, a virtualização das transações, a transmutação das espécies 

(principalmente das moedas) de cadeias a redes, bem como a irrelevância das 

distâncias.  

A financeirização da economia produziu fenômenos ora não esperados, sendo 

o mais expressivo deles um universo de comércio abstrato e independente das 

relações comerciais materiais, com novas formas de comercialização de bens e 

serviços, operadas em moedas virtuais , sem qualquer necessidade de expressão 

concreta aparente. As criptomoedas, ou criptoativos, cuja natureza ainda não está 

claramente identificada, são uma realidade nas relações mercantis, de modo a 

movimentar os Estados nacionais e os estudiosos de economia e direito, 

principalmente, a compreenderem o movimento para resguardar suas relações 

sociais e legislação.  

A realidade é que diversas são as naturezas possíveis dos criptoativos, haja 

visto que eles têm sido utilizados para diferentes finalidades, como para mera 

especulação, para trocas no próprio universo financeiro, para aumento de riqueza e 

até mesmo como modo de pagamento de compra de bens e contratação de serviços.  

Sem atuação direta e específica do legislativo a respeito dos criptoativos no 

Brasil, os órgãos fazendários e o judiciário têm tentado construir um mínimo de 

regulamentação, primordialmente para viabilizar a tributação dessas 

movimentações, já de imediato afastando a sua natureza jurídica do conceito de 

moeda, optando por aproximar a tratativa dos criptoativos àquela aplicada aos 

ativos financeiros quanto ao ganho de capital percebido a partir de suas transações. 

O que se tem hoje de direta abordagem normativa a respeito dos criptoativos é a 

Instrução Normativa de nº 1.888/19, emitida pela Receita Federal do Brasil na 

intenção de direcionar os contribuintes quanto a declaração dos recursos adquiridos 

através desse novo mercado.  

Ademais, mesmo que recente essa normativa, não há o que se falar em 
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irretroatividade de sua aplicação haja visto que por ela não é trazido qualquer fato 

novo de incidência tributária, apenas o esclarecimento da forma de declaração a 

partir do ganho de capital decorrente das transações dos criptoativos.   

 

4 DO PEDIDO  

Ante o exposto, requer a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:   

 

(1) A manutenção de validade e eficácia do auto de infração lavrado, o qual 

determina o pagamento do imposto sobre a renda relativo ao ganho de 

capital percebido na transação de bitcoin por litecoins, bem como ao 

ganho de capital auferido pela transação de litecoins por um automóvel, 

sob a incidência de juros, além de multa em razão da não declaração das 

referidas transações;  

(2) Improcedência do Recurso Extraodinário;  

(3) A condenação do recorrente a custas e honorários sucumbenciais 

recursais, nos termos do art. 85, §11º, CPC.   

 

Termos em que pede deferimento.  

Local, data  

(nome)  

Procurador-Geral da Fazenda Nacional. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CTN Código Tributário Nacional  
 
CFRB/88 Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 
1988 CVM Comissão de Valores Mobiliários  
 
PPL Plano Plurianual  
 
PGFN Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
 
LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias  
 
LOA Lei Orçamentária Anual  
 
LRF Lei de Responsabilidade Fiscal  
 
RFB Receita Federal do Brasil  
 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia Estatística  
 
IRPF Imposto de Renda Pessoa Física  
 
IR Imposto de Renda 
 

1. SÍNTESE FÁTICA  

Trata o presente processo de uma ação de impugnação, ingressada pelo Sr. 

Jorge Pereira face sua irresignação perante o recebimento de autuação da Receita 

Federal do Brasil.  

Sucede que, no ano de 2016, o Autor da presente demanda, e ora Recorrente, 

adquiriu por meio de Exchange local 1 (um) bitcoin, pelo qual pagou a quantia de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais).  

Já em 2017, o Recorrente se desfez do referido ativo, adquirindo, 

exclusivamente por meio dele, 150 (cento e cinquenta) litcoins, outra espécie de 
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criptoativo, em operação avaliada no montante de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil 

reais). Ainda no decorrer do referido ano, foi realizada uma nova alienação, por meio 

da qual os 150 litcoins foram empregados para aquisição de um veículo automotor, 

transação esta fixada no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

Contudo, em que pese o Sr. Jorge Pereira tenha tido notório acréscimo 

patrimonial, não foram realizados, em nenhuma das operações, o recolhimento do 

tributo incidente, qual seja o Imposto de Renda por ganho de capital.  

Ademais, as transações também não foram declaradas, não constando 

qualquer menção das litcoins na Declaração de Ajuste Anual do Recorrente.  

Por ser patente o direito aqui discutido, todas as decisões proferidas até então 

no curso deste processo julgaram improcedente o pleito formulado pelo Autor da 

demanda, que agora recorre a este Egrégio Tribunal, por meio da interposição de 

Recurso Extraordinário. Portanto, não se espera desta Nobre Corte posicionamento 

outro senão o de ratificar a manutenção do crédito tributário o qual se analisa, e as 

consequentes penalidades aplicadas.  

De certo que os contorcionismos argumentativos utilizados pelo Recorrente 

carecem de embasamento jurídico, razão pela qual devem, mais uma vez, obter 

como prestação jurisdicional o seu indeferimento. É o que se passa a expor nas 

linhas seguintes.  

 

2. DA NATUREZA JURIDICA DOS CRIPTOATIVOS  

 

Em proêmio, cumpre aclarar a esta Egrégia Corte a natureza jurídica dos 

criptoativos, o que se faz com o objetivo de garantir uma melhor compreensão da 

matéria aqui abordada, possibilitando, assim, que se chegue a uma justa decisão 

para o caso ora debatido. 

Para bem elucidar a questão, é preciso destacar, desde já, a atecnia no uso da 

expressão popularmente difundida "moedas virtuais". Conforme prevê a 

Constituição Federal1, compete exclusivamente à União regular e emitir moedas, 

                                                     
1 Art. 21. Compete à União: (...) VII - emitir moeda; VIII - administrar as reservas cambiais do País e 
fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, 
bem como as de seguros e de previdência privada;  
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sendo esta segunda atividade exercida pelo Banco Central do Brasil, nos termos do 

art. 164 da CFRB/882. Nesta lógica, visto que os criptoativos não são emitidos e nem 

tão pouco regulados por autoridade monetária, impossível seria conceituar-lhes 

enquanto moeda. Em igual sentido afirmou o BACEN por meio dos Comunicados 

25.306/20143 e 31.379/20174, distinguindo-os, ainda, das moedas eletrônicas, que 

tem tratamento jurídico na Lei 12.865/20135.  

Feito tal esclarecimento, válido salientar que os referidos criptoativos são 

descentralizados 6 , isto é, sua emissão/regulação não é realizada por um órgão 

centralizado. Ao contrário, eles se utilizam de uma rede de banco de dados, 

denominada Blockchain, que regula, registra e valida as operações.7 

Compreendidas tais premissas, dá-se continuidade à análise do 

enquadramento dos bitcoins e litcoins.  

De acordo com –aria Helena Diniz, natureza jurídica é a (...) afinidade que um 

instituto jurídico tem, em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, 

podendo nela ser incluída a título de classificação 8 . Assim, considerando as 

características próprias dos criptoativos, constata-se sua proximidade com o que 

se chama de "ativos financeiros", sendo este o entendimento expresso da Receita 

Federal do Brasil.9 

                                                     
 
2  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso: 20 ago. 2019. 
3  BANCO CENTRAL DO BRASIL. Disponível em: 
<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=114009
277>. Acesso em: 15 de set. de 2019. 
4  BANCO CENTRAL DO BRASIL. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=31379
>. Acesso em: 10 de set. De 2019. 
5  BRASIL. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 
2014/2013/Lei/L12865.htm>. Acesso em: 10 de set. de 2019. 
6 MOUGAYAR, William. Blockchain para Negócios: promessa, prática e aplicação da nova tecnologia 
da internet. Tradução de Vivian Vasques Sbravatti Lucio. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. p. 329. 
7  RODRIGUES, Carlos Alexandre. As criptomoedas, o Initial Coin Offering (ICO) e os aspectos 
regulatórios  em que estágio está o Brasil em relação ao resto do mundo. Revista dos Tribunais. Vol. 
995, ano 107. p. 613- 633. São Paulo: Ed RT, setembro 2018. p. 614. 
8 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p.221.  
9 Informa a Receita Federal do Brasil em sede do Perguntas e Respostas IRPF 2017, na pergunta de 
nº 447: "(...) As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam consideradas como 
moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser declaradas na Ficha Bens e Direitos como 
outros bens , uma vez que podem ser equiparadas a um ativo financeiro." RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL. Perguntas e Respostas IRPF 2017. Pergunta nº 447: Moeda Virtual - Como declarar.  
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Dito isso, sublinhe-se a defini, s a Secretaria do Tesouro Nacional, segundo a 

qual ativo financeiro constitui crnstitu e valores realizoouro —acional,om o que se 

chama de "ativos financeiros", sendo este o entendiá val "10.  

Por todo o exposto, resta inócuo o malabarismo argumentativo do Recorrente, 

vez que a natureza jurídica dos bitcoins e liticoins resta definida para fins tributários, 

decorrendo disso o dever de declaração destes ativos.  

 

3. DA CONFORMIDADE DA AUTUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE 

TRIBUTÁRIA.  

 

A Constituição Federal, instrumento que confere aos entes federativos a 

competência para instituir impostos11 , consagra, em seu artigo 150, inciso I12, o 

princípio da legalidade tributária. Consoante tal norma, o tributo necessariamente 

deve ser instituído mediante lei ordinária13, sob pena de ser inconstitucional a sua 

cobrança.  

Contudo, não obstante sejam facilmente encontradas inúmeras normas no 

ordenamento pátrio que tratam acerca do imposto aqui discutido, o ora Recorrente 

insiste em aduzir suposta violação a este precioso princípio. Tal alegação, no 

entanto, não se demonstra verídica, uma vez que a autuação realizada pela Receita 

Federal goza de amplo embasamento legal, conforme se passará a expor.  

Em observância às previsões emanadas da Carta Magna, depreende-se que, 

além de estabelecer normas gerais, cabe à lei complementar - no caso, o Código 

Tributário Nacional - especificar também o fato gerador do tributo.14 Diante disso, o 

                                                     
 
10  TESOURO NACIONAL. Glosário de Termos: Ativo Financeiro. Disponível em: 
<http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario>. Acesso em: 11 set. 2019. 
11 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75 e 258. 
12  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso: 20 ago. 2019. Art. 
150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (...). 
13 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 52. 
14  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso: 20 ago. 2019. Art. 
146, CRFB/88. Cabe à lei complementar: (...) III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária,  especialmente sobre:a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação 
aos impostos  discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo 
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CTN discorre que a hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição de 

disponibilidade, seja ela econômica ou jurídica, de renda e/ou de proventos de 

qualquer natureza.15 

Já a Lei nº 7.713/88, que institui o IR sob a égide da CRFB/88, informa em seu 

art. 1º que: "Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de janeiro 

de 1989, por  pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados 

pelo imposto de renda  na forma da legislação vigente, com as modificações 

introduzidas por esta Lei."16 

Ainda conforme a legislação supra, forçoso destacar a redação enxerta no art. 

3º, §3º17 aonde  se evidencia, em sede legislativa, a possibilidade de tributação do 

ganho de capital decorrente  da alienação realizada por meio de permuta. Esse 

destaque é relevante uma vez que o Sr. Jorge Pereira alega que as operações por ele 

realizadas tiveram natureza de troca, o que, na  prática, não faz diferença para a 

incidência do Imposto, uma vez que são inúmeros os tipos de  operações 

contemplados, de forma expressa, pelo dispositivo citado.   

Dando continuidade, sublinhe-se também o §4º do art. 3º também da Lei 

7.713/8818, que dá amplo alcance à tributação por ganho de capital. In verbis:  

 

§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da 

localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens  produtores 

da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,  para a incidência 

do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a  qualquer título.  

 

O trecho acima evidencia a máxima "pecunia non olet", que significa dizer que 

a origem do valor econômico pouco importa, sendo suficiente que se constate o 

acréscimo patrimonial para que haja incidência do tributo.  

Outra base legal da autuação realizada pela RFB consta no art. 21, inciso I, da 

                                                     
e contribuintes; (...) 
15 BRASIL. 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. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
16 BRASIL. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm>. Acesso 
em: 20 ago. 2019. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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Lei 8.981/9519, de onde se infere que alíquota aplicável às transações efetuadas pelo 

Recorrente será de 15% sobre ganho obtido.  

Ademais, no que tange a autuação embasada na inobservância do dever de 

informação ante a não inclusão das operações em sede da Declaração de Ajuste 

Anual, vê-se que tal obrigação acessória tem sede legislativa no art. 24 da Lei 

8.981/9520, bem como art. 25 da Lei 9.250/9521.  

Com efeito, uma vez constatada que operações realizadas pelo Sr. Jorge 

Pereira resvalam em inegável acréscimo patrimonial, é atividade vinculativa do 

Estado a cobrança do respectivo imposto, haja vista a completa subsunção do fato 

à norma de incidência.  

Nesse contexto, visando elidir eventuais dúvidas do contribuinte, tornando 

mais transparentes as normas existentes e promovendo maior segurança jurídica, a 

Receita Federal ratificou, por meio do Perguntas e Respostas IRPF 2017, que 

alienação dos criptoativos enseja em tributação por ganho de capital. Esse é o teor 

da resposta elaborada à pergunta nº 60722, transcrita abaixo:  

 

ALIENAÇÃO DE MOEDAS VIRTUAIS  

607 - Os ganhos obtidos com a alienação de moedas "virtuais" são tributados? 

Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais (bitcoins, por exemplo) 

cujo total alienado no mês seja superior a R$ 35.000,00 são tributadas, a título 

de ganho de capital, à alíquota de 15%, e o recolhimento do imposto de renda 

deve ser feito até o último dia do mês seguinte ao da transação. As operações 

deverão estar comprovadas com documentação hábil e idônea. (grifo nosso)  

 

Já na pergunta nº 44723, a RFB reforça a necessidade de declaração desses 

                                                     
19 BRASIL. Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Altera a legislação tributária Federal e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm>. Acesso em: 20 
ago. 2019. 
20 Ibidem. 
21 BRASIL. Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto de renda das 
pessoas físicas e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9250.htm>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
22 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Perguntas e Respostas - Exercício de 2017. Pergunta nº 607. 
Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-
perguntas-e respostas-versao-1-1-03032017.pdf>. Acesso em: 13 de ago. de 2019. 
23 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Perguntas e Respostas - Exercício de 2017. Pergunta nº 447. 
Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-
perguntas-e respostas-versao-1-1-03032017.pdf>. Acesso em: 13 de ago. de 2019. 
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ativos, senão vejamos:  

 

MOEDA VIRTUAL - COMO DECLARAR  

447 - As moedas virtuais devem ser declaradas? Sim. As moedas virtuais (bitcoins, por 

exemplo), muito embora não sejam consideradas como moeda nos termos do marca 

regulatório atual, devem ser declaradas na Ficha Bens e Direitos como "outros bens", 

uma vez que podem ser equiparadas a um ativo financeiro. Elas devem ser declaradas 

pelo valor de aquisição. (grifo nosso)  

 

É de fácil compreensão que os trechos extraídos do chamado "Perguntão" da 

RFB não institui tributo, bem como não traz para a incidência da norma tributária um 

fato que, a priori, não estava abrangido por ela. Ao contrário, a finalidade desse 

instrumento é justamente esclarecer à população seus deveres para com o Fisco, 

para que os cumpram corretamente, evitando-se a incidência de multas.  

Por derradeiro, a fim de eliminar qualquer confusão existente, cumpre 

esclarecer que a Instrução Normativa 1.888/2019 24  também se revela em 

consonância com a normatividade, vide o art. 16 da Lei 9.779/9925 que preleciona: 

Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias 

relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, 

inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo 

responsável.   

Destarte, ante tudo quanto exposto, resta cristalino que não merece 

acolhimento os argumentos explanados pelo Recorrente, o qual se refuta em 

cumprir com os seus deveres fiscais alegando, de forma infundada, ofensa à 

legalidade, o que, evidentemente, não se coaduna com a realidade.  

 

 

                                                     
24 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Instrução Normativa RFB nº 1888, de 03 de maio de 2019. 
Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas 
com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Disponível em: 
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592>. 
Acesso em: 20 ago. 2019. 
25 BRASIL. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9779.htm>. Acesso em: 22 de 
ago. de 2019.  
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4. DA INCIDÊNCIA DO IR GANHO DE CAPITAL INDEPENDENTEMENTE DA 

QUALIFICAÇÃO DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS 

 

Prosseguindo no raciocínio, verifica-se dentre os fundamentos de direito 

utilizados pelo Recorrente, a alegação de que as operações realizadas com os 

criptoativos foram de permuta26, o que, conforme a intelecção desenvolvida em sua 

peça recursal, não gera ganho de capital, razão pela qual não foram recolhidos os 

valores referentes às respectivas incidências tributárias.   

Ora, Eméritos Julgadores, nada mais absurdo. Acatar esta tese seria permitir 

o afastamento da aplicação da lei com base em seu desconhecimento, convalidado 

o desrespeito ao ordenamento pátrio. Isto porque a legislação vigente não deixa 

margem para dúvidas, vez que prevê de forma expressa a incidência tributária face 

ao do ganho de capital decorrente de operações de permuta. Vejamos o que informa 

o art. 3º, § 3º da Lei 7.713/8827:  

 

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,  

ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.  

(...)  

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que  importem 

alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou  promessa de cessão de 

direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e  venda, permuta, 

adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,  procuração em causa 

própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou  promessa de cessão de 

direitos e contratos afins. (grifos nossos)  

 

Depreende-se do dispositivo acima que a distinção entre operação de compra 

e venda e permuta não tem qualquer relevância jurídica para fins de aplicação do IR 

ganho de capital, uma vez que o dispositivo traz redação ampla, contemplando 

                                                     
26  Cristiano Chaves de Farias e —elson ’osenvald destacam que: Denomina-se permuta, troca, 
escambo, barganha ou permutação a relação transacional pela qual cada uma das partes se obriga a 
entregar um bem para receber outro, que será entregue pela contraparte, sem envolver moeda 
(dinheiro) como objeto . FA’IAS, Cristiano Chaves de; ’OSE—”ALD, —elson. Curso de Direito Civil - 
Volume 4. 7. ed. JusPodivm. 
27 BRASIL. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm>. Acesso 
em: 20 ago. 2019. 
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enorme gama de negócios jurídicos, incluindo nesse rol a troca, bastando, para tanto, 

que haja o acréscimo patrimonial.  

Assim, constata-se que autuação efetuada pela Receita Federal foi acertada, 

tendo em vista que esta fora pautada na legislação, bem como encontra guarida nas 

jurisprudências dos Tribunais Pátrios que entendem pela subsunção da operação 

realizada in casu ao conceito de aquisição de ganho de capital , fato tributável pelo 

Imposto de Renda.  

Sucede que, inobstante as normas legais e infralegais que discorrem sobre a 

matéria demonstrem irrelevância jurídica na definição da operação realizada, 

exigindo-se tão apenas, para fins de tributação, a ocorrência da alienação em 

qualquer das suas "modalidades", é possível notar uma incessante busca do 

Contribuinte, ora Recorrente, em estabelecer analogias que não convencem.  

Neste sentido, é possível citar a utilização de argumentos pautados na ideia 

permutas sem torna, em uma clara tentativa de ludibriar esta Corte. Como é cediço, 

tal teoria se aplica exclusivamente nos casos em que a troca se dá entre imóveis, 

razão pela qual não tal argumento não se amolda ao caso em debate. É o que se 

passa a expor.  

Confirmando o que se afirma nas linhas anteriores, calha observar a previsão 

contida na Instrução Normativa nº 107, de 14 de julho de 1988, que inaugura sua 

Seção I28:  

 

1.1 Para fins desta Instrução Normativa, considera-se permuta toda e qualquer operação 

que tenha por objeto a troca de uma ou mais unidades imobiliárias por outra ou outras 

unidades, ainda que ocorra, por parte de um dos contratantes, o pagamento de parcela 

complementar em dinheiro, aqui denominada "torna" (grifo nosso).  

 

Mais a frente, o Perguntas e Respostas IRPF 2009, elaborado pela Receita 

Federal, também foi bem claro ao tratar do tema em sede das perguntas de números 

                                                     
28 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Instrução Normativa SRF nº 107, de 14 de julho de 1988. 
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na determinação do lucro real das pessoas 
jurídicas e do lucro imobiiário das pessoas físicas, nas permutas de bens imóveis. Disponível em: 
<http://sijut2.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=14681&visao=compilado>. 
Acesso em: 02 set. 2019.  
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57029 e 57330:  

 

PERMUTA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS  

570  O que se considera permuta para efeitos tributários? Para efeitos tributários, 

considera-se permuta toda e qualquer operação que tenha por objeto a troca de uma ou 

mais unidades imobiliárias, prontas ou a construir, por outra ou outras unidades 

imobiliárias, ainda que ocorra, por parte de um dos proprietários-contratantes, o 

pagamento de parcela complementar, em dinheiro, comumente denominada torna.. 

(grifo nosso).  

PERMUTA ENTRE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  

573  Qual o tratamento tributário aplicável na permuta entre bens móveis e imóveis? 

No caso de permuta tendo por objeto bens móveis, não se aplica o tratamento tributário  

previsto no art. 121 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do 

Imposto sobre a Renda - RIR, devendo ser apurado o ganho de capital relativo a cada 

uma das alienações. (Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 3º, § 3º) (grifos nosso)  

 

No mesmo sentido, a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 nº 15831, de 11 de 

julho de 2013 informa:  

 

A permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura pública, sem 

recebimento de parcela complementar em dinheiro, denominada torna, é excluído na 

determinação do ganho de capital da pessoa física. Considera-se custo de aquisição de  

imóvel adquirido por permuta com outro imóvel, o mesmo valor do imóvel dado em 

permuta, ou proporcionalmente, quando o permutante receber duas ou mais unidades 

imobiliárias. Dispositivos Legais: Decreto nº 3.000, de 1999, art. 121, inciso II; Instrução  

Normativa SRF nº 84, de 2001, artigos 12 e 29, inciso IV. (grifos nossos)  

 

O texto acima deixa claro que a exclusão da incidência tributária se dá 

                                                     
29 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Perguntas e Respostas - Exercício de 2009. Pergunta 
nº 570. Disponível em:  
<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao/Irpf2009/PerguntaseRespostasIRPF2009V
12.P DF>. Acesso em: 15 de ago. de 2019.  
30 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Perguntas e Respostas - Exercício de 2009. Pergunta nº 573. 
Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao/Irpf2009/PerguntaseRespostasIRPF2009V1
2.P DF>. Acesso em: 15 de ago. de 2019.   
31 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Solução de Consulta DISIT/SRRF08 nº 158, de 11 de julho de 
2013. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física  IRPF - Permuta de terreno por unidades 
imobiliárias a serem nele construídas. Exclusão na determinação do ganho de capital. 
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excepcionalmente em relação às unidades imobiliárias, ou seja, está fora do alcance 

do benefício o ganho de capital auferido em permuta de bens móveis, pelo contrário, 

conforme visto na resposta de nº 573 (acima transcrita).  

Portanto, sendo o criptoativo um bem móvel incorpóreo, transferido por 

tradição e que não é dotado de materialidade, resta óbvia a compreensão de que sua 

permuta não será abarcada pelo benefício concedido às trocas de bensimóveis.  

A mesma linha intelectiva é apresentada no Parecer PGFN-CAT n. 1722-

2013 32 , da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que ao analisar o Parecer 

PGFN/PGA n. 970/9133, sustenta:  

 

39.1.1 é possível tributar pelo imposto sobre a renda a diferença positiva, via ganho de 

capital, existente entre o custo de aquisição e o valor dos bens mobiliários permutados 

no momento em que é feita tal operação, independentemente da existência de torna.  

39.1.2. é correto o entendimento de que a permuta, por encontrar-se no conceito de 

alienação, previsto no art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, via de regra é tributada, não tendo 

as desonerações previstas na legislação, como a tratada no art. 121, II do RIR/99 

(permuta de imóveis), o condão de serem aplicadas para situações diversas daquelas 

especificamente ali disciplinadas;  

(...)  

40. Tendo em vista que o Parecer PGFN/PGA/970/91 foi objeto de apreciação ministerial, 

sugere-se adoção de igual providência no que tange à aprovação da presente 

manifestação.  

 

Colocando uma pá de cal ao argumento da Parte Autora do recurso em 

questão, o Acórdão nº 106-16.96434 do CARF decide que:  

 

CUSTO DO BEM RECEBIDO EM PERMUTA – VALOR DO BEM OFERTADO NA PERMUTA 

                                                     
32 BRASIL. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parecer/PGFN/CAT/Nº 1722/2013. Disponível 
em: <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-
aprovados pelo-ministro-da-fazenda/2013/Parecer%20PGFN-CAT%201722-2013.pdf/view>. Acesso 
em: 15 de ago. de 2019. 
33 BRASIL. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parecer/PGFN/CAT/nº 1722/2013. Acesso em: 
<http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-
aprovados pelo-ministro-da-fazenda/1991/PARECER%20PGFN-PGA%20No%20970-1991.pdf/view>. 
Acesso em: 15 de ago. de 2019. 
34 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo nº 13808.001708/99-84. Acórdão 
nº 106- 16.964. Primeiro Conselho de Contrbuintes - Sexta Câmara. Sessão de 26 de junho de 2008. 
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CONSTANTE NA DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITO - IDENTIDADE  A permuta ou troca 

é o contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja 

dinheiro. Tudo que pode ser objeto de uma compra e venda pode ser trocado, não sendo 

necessário que os bens permutados sejam de igual espécie ou valor, sendo lícito, 

portanto, permutar um imóvel por uma coisa móvel, ou ainda um bem imóvel ou móvel 

por um direito. Apesar de as disposições civis referentes à compra e venda serem 

aplicadas à troca ou permuta (art. 533 do Código Civil), não se deve esquecer que o 

contrato de permuta antecedeu ao da compra e venda. A interpretação tributária que  

restringe a permuta a troca de bens imóveis não tem base na doutrina ou na própria 

legislação regente do ganho de capital. Dessa forma, ao contrato de permuta, de forma 

geral, deve ser dado o mesmo tratamento atribuído ao de permuta de unidades 

imobiliárias, quando somente se pode falar em ganho de capital se houver torna. 

Inexistindo torna, não haverá ganho de capital, exceto se o permutante ativar em sua 

declaração de bens e direitos o bem recebido por um valor maior do que o dado na 

permuta. Assim, incabível a utilização do valor registrado na escritura de permuta como 

custo do bem recebido na permuta, devendo ser acatado como custo do bem recebido 

na permuta aquele do bem ofertado nesta avença. (grifos nosso)  

 

Ora, o cerne da questão reside no fato de que a operação realizada pelo 

Recorrente incorreu em  vultoso ganho de capital, tanto o é que, no exercício de 2016, 

este sujeito possuía um bitcoin no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 

e noutro, oriundo desses R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), passou a dispor 

de um veículo automotor no generoso montante de R$120.000,00 (cento e vinte mil 

reais). Resta explícito, portanto, que não há equivalência entre os valores, extraindo-

se, por óbvio, a ocorrência de acréscimo patrimonial.  

Com isto, Doutos Ministros, não há razão para deixar de tributar ganhos com 

criptoativos da mesma maneira que se tributa a renda advinda de qualquer outro 

meio. Portanto, mais uma vez, os fundamentos trazidos pelo Recorrente devem ser 

afastados, uma vez que a norma se subsume perfeitamente à situação fática 

apresentada, ainda que a operação realizada tenha sido de permuta.  

 

5. DA SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA E A COMPLETUDE DA REGRA MATRIZ DE 

INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA  

 

Para discorrer sobre o tema aqui proposto, impede destacar, prefacialmente, 
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o excerto trazido por Patrícia Peck Pinheiro, que abre vistas a um debate sobre 

fenômenos inéditos  consolidados em figuras já existentes: (...) é uma distorção 

considerar que negócios realizados via internet necessitem de novos tributos .35  

Seguindo esta linha intelectiva, é preciso aclarar sua conformidade com o art. 

114 do CTN36, que traz a definição legal do fato gerador. Ora Excelências, o que se 

quer demonstrar com isso é que não se faz necessária a criação de uma outra figura 

tributária, desenvolvida a partir de uma nova hipótese de incidência, para que seja 

possível a arrecadação proveniente dos criptoativos. Isso porque, conforme 

demonstrado em linhas anteriores, o IRPF Ganho de Capital se amolda perfeitamente 

à situação fática em tela, qual seja o acréscimo patrimonial decorrente das 

operações efetuadas com bitcoins e litcoins.  

Neste contexto, passa-se a análise pormenorizada de cada uma das 

autuações realizadas em face do ora Recorrente, a fim de se demonstrar de forma 

minuciosa a exata subsunção dos fatos realizados às normas previstas nos artigos 

43 do CTN37, 21 da Lei 8.987/199538, bem como nos dispositivos trazidos pela Lei 

de Imposto de Renda (Lei 7.713/1988).  

 

5.1. DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR TRIBUTÁRIO CORRESPONDENTE À 

PRIMEIRA AUTUAÇÃO  

 

Ab initio, calha rememorar a origem da primeira autuação realizada pela 

Receita Federal, fundamentada na ausência de recolhimento do Imposto de Renda 

por ganho de capital referente a operação realizada no ano de 2017, na qual se 

utilizou 1 (um) bitcoin, adquirido no ano de 2016 por R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), para a aquisição de 150 (cento e cinquenta) litcoins, em operação 

avaliada no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).  

Como é cediço, a referida autuação teve por embasamento legal tais 

                                                     
35 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 336. 
36 BRASIL. 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. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
37 Idem. 
38 BRASIL. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987compilada.htm>. Acesso 
em: 12 de ago. de 2019. 
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dispositivos: i) art. 118, CTN39; ii) art. 21, I da Lei 8.981/9540; e ii) no art. 3º, §§ 3º e 

4º da Lei 7.713/8841.  

Advirta-se, porém, que a compreensão do fato gerador do mencionado 

imposto tem ainda fulcro no art. 43, I e II do CTN 42 , sendo de fundamental 

importância destacar que há dois conceitos distintos, dando a um o nome de renda  

e ao outro o de proventos 43 . Bem por isso, é oportuno transcrever o preciso 

esclarecimento trazido por Leandro Paulsen44:  

 

A renda é o acréscimo patrimonial produto do capital ou do trabalho. Proventos são os 

acréscimos patrimoniais decorrentes de uma atividade que já cessou. Acréscimo 

patrimonial , portanto, é o elemento comum e nuclear dos conceitos de renda e de 

proventos, ressaltado pelo próprio art. 43 do CTN na definição do fato gerador de tal 

imposto.  

 

Não demanda hercúleo esforço para notar que as previsões contidas nas 

normas retro citadas, analisadas juntamente com a doutrina colacionada, definem 

uma hipótese de incidência com grande abertura, de modo que, para que haja 

subsunção do fato à norma, deve-se observar, em suma, a existência de acréscimo 

patrimonial, o que indubitavelmente ocorreu in casu, através da propriedade, 

alienação e utilização destes criptoativos por Jorge Pereira.  

Dito isto, é preciso destacar o pronunciamento da Receita Federal que, em 

sede do Perguntas Respostas IRPF 2017, tratou especificamente da alienação de 

                                                     
39 BRASIL. 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. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
40 BRASIL. Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Altera a legislação tributária Federal e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm>. Acesso em: 20 
ago. 2019.  
 
41 BRASIL. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm>. Acesso 
em: 20 ago. 2019. 
42 BRASIL. 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. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
43 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. 12. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 383. 
44 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário completo. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
p. 342. 
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moedas virtuais, deixando ainda mais cristalina a incidência do referido imposto na 

situação fática em comento. Isso porque, na pergunta nº 60745, a RFB afirma que os 

ganhos advindos da alienação dos criptoativos serão tributados pelo IRPF ganho de 

capital quando o total alienado no mês ultrapasse R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais). E segue, informando que o procedimento de recolhimento do tributo deve se 

dar até o ultimo dia útil do mês subsequente à operação, conforme preleciona o art. 

21, § 1º da Lei 8.981/9546.  

Vistos os diplomas que regem a questão, importa sublinhar, para que não 

restem dúvidas, que as normas legais e infralegais que permeiam o tema trazem 

vocábulos como "transação", "operação", "alienação". O que se quer deixar notório 

com tal afirmação é que em momento algum se faz menção a necessária operação 

de compra e venda, de modo que a permuta também faz nascer o dever de pagar ao 

Fisco, ainda que esta seja realizada sem torna. Nesse mesmo sentido é possível 

encontrar decisão da 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara do CARF, conforme ementa 

abaixo47:  

GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PERMUTA. O conceito de alienação de que trata o § 

3º do art. 3º da Lei n.º 7.713/1988 engloba toda e qualquer operação que importe em 

transmissão de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos, sendo a 

permuta uma das espécies previstas no texto legal ao lado da compra e venda e de 

outras operações. Toda e qualquer operação de que se possa extrair uma alienação, ou 

os efeitos de uma alienação, também está sujeita à apuração do ganho de capital. A 

acepção utilizada pelo legislador foi a mais ampla possível.  

GANHO DE CAPITAL. EVIDENCIAÇÃO. Demonstrada a diferença positiva entre o valor de 

transmissão do bem ou direito e seu custo de aquisição, inclusive em operações de 

alienação realizadas mediante permuta, evidencia-se o ganho de capital a ser tributado 

pelo imposto de renda.  

                                                     
45 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Perguntas e Respostas - Exercício de 2017. Pergunta nº 607. 
Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017- 
perguntas-e-respostas-versao-1-1-03032017.pdf>. Acesso em: 13 de ago. de 2019. 
46 BRASIL. Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Altera a legislação tributária Federal e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm>. Acesso em: 20 
ago. 2019. 
47  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO. 
Processo nº 12448.724621/20 2014-16. Acórdão nº 2201-003.203 - 2ª Câmara / 1ª Turma Ordinária. 
Sessão de 14 de junho de 2016. Disponível em: <https://www.jota.info/wp 
content/uploads/2016/08/ac%C3%B3rd%C3%A3o-2201-003.203.pdf?x48657>. 
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No mesmo sentido entende o Parecer PGFN/CAT nº 1.722/201348 , citado 

alhures, no qual se concluiu ser possível tributar através do imposto de renda, o 

ganho de capital existente entre o custo de aquisição e o valor dos bens mobiliários 

permutados quando feita tal operação, independentemente de torna49.  

Ademais, seguindo na análise, tem-se que a aferição do ganho de capital se 

dará a partir da diferença positiva entre o custo de aquisição dos criptoativos e o 

valor da sua alienação, sempre com a conversão em reais, o que no tocante à 

primeira operação realizada pelo Sr. Jorge Pereira resulta em um montante de R$ 

62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais). Esta será a base de cálculo do 

imposto em tela, sobre a qual incidirá o percentual de 15%, conforme previsão do art. 

21, I da Lei 8.981/9550.  

Outro ponto que merece guarida diz respeito a necessidade de "aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica", conforme caput do art. 43 do CTN51. Note-

se, primeiramente, que o legislador fez uso preciso da conjunção alternativa "ou", 

bastando apenas uma delas para que se consubstancie a previsão normativa.52  

Ultrapassado esse primeiro ponto, é imperioso elucidar o momento em que se 

deu tal disponibilidade. Para isso, é preciso observar que esta modalidade tributária 

tem como marco temporal a alienação do bem, e transpondo tal intelecção para a 

circunstância fática em análise, pode-ser afirmar que a aquisição da disponibilidade 

se deu com a efetiva realização da permuta. Isso porque é nesse momento que se 

efetivou a realização da renda para aquisição de outro bem, qual seja o litcoin.  

Em outras palavras, o momento exato da permuta concretiza o acréscimo 

patrimonial obtido por meio da valorização da unidade de bitcoin, ficando evidente 

                                                     
48  BRASIL. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Disponível em: 
<http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso a-informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-
aprovados-pelo-ministro-da-fazenda/2013/Parecer%20PGFN CAT%201722-2013.pdf/view>. Acesso 
em: 13 de ago. de 2019. 
49 CAMPOS, Emília Malgueiro. Criptomoedas e blockchain: o direito no mundo digital.  Rio de Janeiro 
: Lumen Juris, 2018. p. 1.051. 
50 BRASIL. Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Altera a legislação tributária Federal e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm>. Acesso em: 20 
ago. 2019. 
51 BRASIL. 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. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
52 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Quarter Latin: 2008, p. 289. 
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a sua disponibilidade, afinal com apenas R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 

jamais seria possível adquirir 150 (cento e cinquenta) litcoins, avaliados no 

momento da operação em R$ 66.000 (sessenta e seis mil reais).  

Calha destacar, nesse sentido, que o termo "aquisição" corresponde ao ato de 

adquirir, obter, conseguir, passar a ter, e acerca disso já decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça em importante julgado53: 

 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. 

EMPRESAS CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR.  

DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA DA RENDA. ARTS. 43, §  

2º, DO CTN E 74 DA MP 2.158-95/2001. (...) 4. Não se confundir disponibilidade 

econômica com disponibilidade financeira da renda ou dos proventos de qualquer 

natureza. Enquanto esta última se refere à imediata utilidade  da renda, a segunda está 

atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de 

recursos financeiros. 5. Não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível 

(disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do imposto de 

renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade 

econômica).(...) (grifos nossos)  

 

Finda a celeuma exposta acima, e com o mero intuito de demonstrar a 

ocorrência de todos os elementos da norma de incidência tributária, passa-se a 

expor o critério espacial do Imposto de Renda, que é marcado pelo princípio da 

extraterritorialidade. Sendo assim, independentemente do local onde seja a renda 

auferida, ela será tributada, desde que auferida por pessoa natural ou física com 

domicílio fiscal no Brasil. Da mesma forma, também serão tributados os 

rendimentos auferidos no Brasil por residente no estrangeiro 54 . É o que está 

respaldado no art. 43, §2º do CTN55.  

In fini, face a todos os fatos expostos, resta clarividente a ocorrência da 

alienação do criptoativo, o que materializa o expressivo acréscimo patrimonial 

                                                     
53  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 983.134 - RS (2007/0207124-7). 
Segunda Turma. Rel. Min. Castro Meira. Julgado em: 03/04/2008. DJe: 17/04/2008. 
54 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30 Ed. Editora Saraiva, São Paulo, 2019, p. 
298. 
55 BRASIL. 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. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 20 ago. 2019. 



 
 
 
 
548 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

obtido por Jorge Pereira, de modo que, presentes todos os critérios antecedentes da 

norma, faz-se imperativo reconhecer o cabimento da autuação realizada pela 

Receita Federal do Brasil face a ocorrência de fato gerador tributário.  

 

5.2 DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR TRIBUTÁRIO CORRESPONDENTE À 

SEGUNDA AUTUAÇÃO  

 

Conforme mencionado nos tópicos anteriores, o Sr. Jorge Pereira, ora 

Recorrente, foi autuado em virtude de três diferentes fatos, cabendo agora analisar 

o segundo deles, qual seja sua abstenção ao pagamento do imposto devido em 

virtude da utilização dos 150 (cento e cinquenta) litcoins, adquiridos em negócio 

examinado em R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil) para compra de um carro, em 

operação avaliada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

Mais uma vez, a fundamentação legal teve amparo no art. 118, CTN56; art. 21, 

I, da Lei 8.981/9557; e art. 3º, §§ 3º e 4º da Lei 7.713/8858. Tal qual na primeira 

operação, nesta segunda também se aplicam as previsões constantes no Perguntas 

e Respostas IRPF 2017 da RFB, que ratificam a necessidade de recolhimento 

tributário, bem como da necessidade de declaração dos ganhos obtidos a partir da 

alienação de criptoativos.  

Assim, resta evidente, mais uma vez, a subsunção do fato à norma, posto que 

o ordenamento pátrio informa, de forma expressa, que sobre rendas e proventos dos 

quais decorram acréscimo patrimonial incidirá IRPF. Assim, o art. 21 da Lei 8.98159, 

de forma complementar, dispõe que incidirá alíquota de 15% sobre o ganho de 

capital proveniente da alienação de bens e direitos de qualquer natureza.  

Nesta segunda operação, na qual foi adquirido um veículo automotor com a 

                                                     
56 Idem.  
57 BRASIL. Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Altera a legislação tributária Federal e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm>. Acesso em: 20 
ago. 2019. 
58 BRASIL. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm>. Acesso 
em: 20 ago. 2019. 
59 BRASIL. Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Altera a legislação tributária Federal e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm>. Acesso em: 20 
ago. 2019. 
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alienação de 150 (cento e cinquenta) litcoins, operação esta avaliada em R$ 

120.000,00, vislumbra-se de forma mais nítida tanto o acréscimo patrimonial, como 

a aquisição de disponibilidade. Tal entendimento é partilhado por Tathiane 

Piscitelli60, referência no estudo do tema:  

 

(...) Cogite-se da situação em que um sujeito declarou, há três anos, a propriedade de  

cinco Bitcoins. Tal declaração, como se sabe, deve considerar o custo de aquisição da 

moeda. Pois bem: hoje, três anos depois, com a valorização do Bitcoin, essa mesma 

pessoa adquire um bem de valor muito superior àquele investido na compra original da 

moeda virtual. Nesse caso, parece-me evidente o ganho de capital, em face da realização 

do lucro com a troca da moeda por um bem de valor que hoje lhe é equivalente. (grifos 

nossos)  

 

Novamente, ressalte-se a desnecessidade de torna para que seja possível a 

incidência tributária nas operações de permuta. Neste tocante, o art. 3º, §§ 3º e 4º 

da Lei 7.713/8861 é explícito ao englobar a troca como uma modalidade de alienação, 

ensejando, assim, o necessário pagamento do imposto incidente.  

Destarte, por tudo quanto exposto até então, é notória a ocorrência do fato 

gerador do IR ganho de capital, haja vista que a operação de aquisição do carro 

concretizou o aumento patrimonial, materializando, assim, um aumento de R$ 

54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) no patrimônio do ora Recorrente. Para fins 

de esclarecimento, chama-se atenção que o valor acima mencionado resulta da 

diferença entre o valor da alienação das criptomoedas e o valor de aquisição. A 

alíquota incidente, mais uma vez, será a de 15%.   

Por fim, resta citar que o fato gerador foi realizado em loja domiciliada no 

Brasil, o que torna evidente a consubstanciação do critério espacial que, como digo, 

é regido pela extraterritorialidade.  

Perante tudo quanto apresentado, é patente, mais uma vez, a ocorrência 

desse segundo fato gerador tributário, impondo-se o necessário recolhimento do 

                                                     
60 PISCITELLI, Tathiane. Tributação de trocas com criptomoedas. Valor Econômico. Disponível em: 
<https://www.valor.com.br/legislacao/fio-da-meada/5447435/tributacao-de-trocas-com-
criptomoedas>. Acesso em: 17 ago. 2019. 
61 BRASIL. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm>. Acesso 
em: 20 ago. 2019. 
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IRPF pelo ganho auferido.  

 

6. DA INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE DECLARÇÃO  

 

O terceiro e último fato pelo qual o Sr. Jorge Pereira foi autuado consiste na 

inobservância do dever acessório de informação, obrigação que se efetiva por meio 

da inserção, na Declaração de Ajuste Anual, das informações referentes aos bens e 

direitos titularizados pelo contribuinte.  

Por tratar-se de um "fazer", a descrição dessas operações no sistema da 

Receita Federal constitui uma obrigação acessória, isto é, um dever instrumental 

tributário que pode ser definido como "relações jurídicas de conteúdo não-

patrimonial, que têm por objeto um fazer (facere), um não-fazer (non facere) ou um 

suportar (patere), sempre no interesse da Administração Tributária". 62  É 

incontroverso que a obrigação tributária vai além da principal (pagar tributo), sendo 

possível, inclusive, a existência de uma obrigação acessória de forma independente.   

Pois bem, voltando-se à análise do caso concreto em tela, merece atenção a 

redação do art. 25 da Lei 9.250/9563, que informa:  

 

Art. 25. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa física 

apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no 

País ou no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus dependentes, em 

31 de dezembro do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e 

alienados no mesmo ano.  

 

De mais a mais, a SRFB também salienta a necessidade de declaração, o que 

se verifica na resposta à pergunta nº 447, constante no "Perguntão" correspondente 

ao exercício de 201764.  

                                                     
62 CARRAZZA, Roque Antônio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos). 3. ed. 
São  Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 175. 
63 BRASIL. Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto de renda das 
pessoas físicas e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9250.htm>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
64 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Perguntas e Respostas - Exercício de 2017. Pergunta nº 607. 
Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-
perguntas-e respostas-versao-1-1-03032017.pdf>. Acesso em: 13 de ago. de 2019. 
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Mister notar, portanto, que o encargo prescrito pela lei supra foi 

deliberadamente negligenciado pelo Recorrente, que deixou de citar em seu Ajuste 

Anual a aquisição de 150 (cento e cinquenta) litcoins no ano de 2017, em franco 

desrespeito às leis vigentes que tratam da matéria.  

Nesse caso, o art. 113, § 3º do CTN65  prevê, inclusive, a possibilidade da 

obrigação acessória se converter em principal, uma vez que o seu descumprimento 

acarretará penalidade pecuniária.  

Destarte, em razão da evasão aos mandamentos normativos aqui 

apresentados, deve o Recorrente ser autuado. Ressalte-se que, em que pese a 

declaração não possua caráter de sanção, uma vez inobservada, fica o contribuinte 

sujeito às penalidades previstas.  

 

7. DO PACTO SOCIAL E DO NECESSÁRIO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DEVIDO - 

ISONOMIA  

 

Por fim, Excelentíssimos Ministros, cumpre refletirmos acerca da natureza 

do tributo como instrumento de custeio do Estado, bem como a necessidade do 

seu recolhimento como meio de justiça social em atendimento aos corolários da 

isonomia e da capacidade contributiva.  

Ao analisar economicamente o tributo, Cristiano Carvalho, em sua obra 

Direito e Economia  

no Brasil, traz a problemática dos free riders, utilizando-se desta situação 

para debater acerca da necessária compulsoriedade do tributo, vide a sua relevância 

o custeio social. —as palavras do autor: Economicamente falando, o tributo 

necessita ser compulsório para que se possa evitar uma das anomalias decorrentes 

dos bens públicos, qual seja, o problema do oportunista (free rider) .66 

É clarividente que, por meio da Constituição Federal de 1988, a República 

Federativa do Brasil, enquanto Estado Democrático de Direito, estabeleceu seus 

                                                     
65 BRASIL. 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. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
66 CARVALHO, Cristiano. Análise Econômica da Tributação. Direito e Economia no Brasil. Organizador: 
Luciano Timm. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 262. 
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objetivos fundamentais, sobretudo na figura do artigo 3º67. Mais que isso, transferiu 

ao gestor público o dever de os concretizar.  

As políticas públicas se traduzem como o meio utilizado por esses gestores 

públicos para perquirir o poder-dever de fazer prosperar os objetivos da República. 

Neste liame, estas atividades são arcadas pelas receitas públicas, advindas 

sobretudo da arrecadação de impostos, haja vista a não vinculação destes.  

Ou seja, os valores recolhidos a título de impostos são essenciais para o 

devido cumprimento das funções designadas à União Federal por meio dos arts. 

21, 22, 23 e 24 da CFRB/8868. Ademais, são também fundamentais para que seja 

viável a realização das demais obrigações previstas nos planejamentos 

orçamentários, tal qual seja pela PPL, LDO e LOA.  

Dito isto, Nobres Ministros, não é possível admitir que o Recorrente se exima 

de seu dever de pagamento do tributo. Isso porque: i) Em sede de repercussão geral, 

o Egrégio Supremo Tribunal Federal não pode deixar de considerar a importância 

do precedente na estrutura judiciária do Brasil, vide a previsão do art. 489, § 1º, VI, 

CPC69; e ii) O ora Recorrente precisa obedecer ao pacto social brasileiro, arcando 

com o pagamento dos seus tributos, diante da realização de fato gerador dos 

mesmos.  

A devida observância desse pacto social é de tamanha importância, 

Eminências, que no caso do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por 

exemplo, o inadimplemento com o dever fundamental de pagar tributo pode levar, 

inclusive, à penhora do bem de família, previsão que materializa a indubitável 

importância social que permeia as obrigações fiscais.  

A medida extrema enfatiza a necessidade de coibir o não pagamento dos 

deveres tributários, premissa que deve encontrar amparo não apenas na lei, como 

                                                     
67  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso: 20 ago. 2019. 
68  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso: 20 ago. 2019. 
69  BRASIL. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 10 de ago. de 2019. Art. 489, CPC/15. (...) § 1o Não se 
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
(...) VI deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
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também na prestação jurisdicional, sob pena de lesar toda a coletividade, 

beneficiada e dependente da realização de políticas públicas.  

É inegável que em uma sociedade como a brasileira, onde dados do IBGE70 

apontam que, em 2017, 54,8 milhões viviam abaixo da linha de pobreza, acrescer 

ao patrimônio montante de R$ 116.500 (cento e dezesseis mil e quinhentos reais) 

evidencia uma expressivo aumento da capacidade contributiva e não cabe, 

portanto, à União arcar com o ônus de uma arrecadação que lhe era devida.  

Não autuar o Recorrente, portanto, mais do que um medida legal, é uma 

medida de justiça, e caso contrário se estaria seria ferindo à todos administrados, 

já que, como dito, os entes da federação possuem dever de prestação e encontram 

como meio de efetivação destes as políticas públicas, que a seu turno, necessitam 

de receita para a sua propulsão.  

Corrobora com a discussão aqui desenvolvida o entendimento de Letícia 

Menegassi Borges e Luiz Gustavo Doles71, in verbis:  

 

Assim, à guisa de conclusão, entendemos que até mesmo por uma questão de isonomia  

frente aos demais contribuintes que têm sua renda auferida por meio das moedas 

tradicionais, se observarmos estritamente o critério material do fato jurídico tributário, o  

valor subjacente aos criptoativos pode ser considerado como acréscimo patrimonial e,  

portanto, ser tributado pelo imposto de renda.  

 

Neste bojo, cumpre ressaltar que o Estado, por meio de seus órgãos e agentes 

competentes, aqui a Receita Federal do Brasil, não possui somente o poder de agir. 

É dever, de cunho irrenunciável, do Estado perquirir o zelo pelo interesse público, 

podendo incorrer em omissão vide o art. 37, §6º, da Constituição Federal do Brasil72.  

                                                     
70 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pobreza aumenta e atinge 54,8 milhões de 
pessoas em 2017. Agência IBGE Notícias. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/23299-
pobreza-aumenta-e-atinge-54-8-milhoes-de-pessoas-em 2017>. Acesso em: 09 set. 2019. 
71  BORGES, Letícia Menegassi; SILVA, Luiz Gustavo Doles. O REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO 
APLICÁVEL ÀS CRIPTOMOEDAS. In: ELIJASKEVICIUTE, Addy Mazz; FEITOSA, Raymundo Juliano; 
SOUZA, Roney José Lemos Rodrigues de. Direito Tributário e Financeiro. Anais do V Encontro 
Internacional do CONPEDI. Montividéu, URU. Florianopólis, CONPEDI, 2016, p. 162-169. Disponível em: 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/9105o6b2/e0t8aw62/a299kp8E5RF9nWxR.pdf>. Acesso 
em: 20 agos. 2019. 
72  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso: 20 ago. 2019. 
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Ora, Nobres Ministros, para além de zelar pelo princípio da eficiência (EC n. 

19/8873) e pelos princípios orçamentários do equilíbrio (Arts. 1º, §§1º e 4º, i, alínea 

a , da L’F74) e da Responsabilidade Fiscal, diante das já explanadas importância 

do referido imposto para os cofres públicos e das consequências de uma eventual 

não incidência: leia-se o impacto de tal cenário para o Erário público e seus 

administrados, resta claro que o Estado cumpre, para além de primar pelo princípio 

da segurança jurídica, com o seu poder-dever de agir em nome do interesse público 

nas autuações in casu.  

Portanto, a não exigência de tributação decorrente da operação com 

criptomoedas demonstra um enorme potencial de dano ao Erário Público, sem 

contar ao vilipendio aos corolários da capacidade contributiva e da isonomia, sendo 

esta mais uma razão pelo qual deve ser mantida incólume a r. decisão dos 

Tribunais brasileiros.  

 

8. DOS PEDIDOS  

 

Diante das razões de fato e de direito aqui expostos, a Recorrida vem, 

respeitosamente, requerer a V. Excelências. o não provimento ao recurso interposto, 

nos termos da fundamentação exposta, mantendo-se incólumes as decisões 

anteriormente prolatadas, condenando o Recorrente ao cumprimento das 

obrigações elencadas nas autuações da Receita Federal, com base no art. 43 e 118, 

CTN; art. 21, I da Lei 8.981/95, e art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei 7.713/88.  

 

Termos que pede o deferimento.  

xxxxxx, 15 de agosto de 2019  
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) MINISTRO (A) RELATOR (A) 

DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

  

Recurso Extraordinário n.  

  

Jorge Pereira, já devidamente qualificado nos autos, vem, através de seus 

advogados, no processo judicial que move em face de União Federal - Fazenda 

Nacional, apresentar MEMORIAIS ao Recurso Extraordinário interposto (evento 

x), evidenciando os pontos essenciais para o provimento deste recurso. 

  

Ademais, a parte informa que incluiu sumário às razões deste Memorial, em 

razão da extensão do tema debatido nos autos, bem como a fim de facilitar a 

compreensão de Vossa Excelência. 

  

Nestes termos, pede deferimento. 

 

1. SÍNTESE DOS FATOS 
 

Jorge Pereira ( Jorge ), um entusiasta de novas tecnologias, adquiriu, em 

2016, via exchange, um Bitcoin pelo montante de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a fim de verificar como ele se comportava, visto a grande 

dimensão que tomou quando do seu lançamento. Em 2017, percebendo uma 

valorização no mercado de criptoativos, e a fim de aprofundar seu 

conhecimento nos diferentes tipos de criptomoedas, procurou uma outra 

pessoa que possuía conta na exchange também e resolveu então realizar a 

permuta, entre seu Bitcoin e 150 (cento e cinquenta) Litcoins, visto a 

popularização desta última criptomoeda em razão de sua maior liquidez e em 

razão das demais qualidades que se sobrepõem às do Bitcoin. 

Concomitantemente, Jorge se interessou por um veículo e, visto a 

valorização que o Litcoin sofreu durante o ano de 2017, optou por utilizá-lo na 

aquisição do automóvel que desejava. Assim, após procurar extensivamente no 

mercado e negociar com determinada loja, adquiriu um carro mediante a 
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entrega da totalidade das criptomoedas em sua titularidade, resultando em uma 

operação avaliada no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

Ocorre que em 2019 Jorge foi autuado pela Receita Federal do Brasil, de 

maneira ilegal, por supostamente não ter recolhido Imposto de Renda sobre o 

ganho de capital em razão da valorização que o Bitcoin e os Litcoins teriam 

sofrido, bem como não ter declarado a operação de permuta entre as 

criptomoedas. 

Irresignado pela autuação realizada pela Receita Federal do Brasil, 

ingressou com uma ação judicial a fim de impugnar o alegado pela ora 

Recorrida, motivo pelo qual foi finalmente interposto o Recurso Extraordinário 

em questão, bem como o presente memorial. Destarte, como se confirmará na 

fundamentação abaixo, a autuação realizada pela Receita Federal do Brasil é 

manifestamente ilegal, devendo o Recurso Extraordinário objeto deste memorial 

ser conhecido e totalmente provido, no sentido de extinguir o crédito tributário 

referente ao Imposto de Renda sobre suposto ganho de capital no que concerne 

a valorização das criptomoedas em comento, além de declarar a inexistência de 

relação jurídico-tributária que obrigue Jorge à declarar a permuta entre as 

criptomoedas em sua declaração de Imposto de Renda anual. 

 

2. RAZÕES PARA O PROVIMENTO DO RECURSO 

 

Aduz pertinente a citação de Carraza, Roque Antonio em seu livro 

Imposto sobre a Renda ’ememoramos que as regras-matrizes de todos os 

tributos - aí incluídas o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza 

- estão contidas na constituição. O legislador infraconstitucional não pode fugir 

destes arquétipos. , conforme também trazido por Mosqueira, Roberto Queiroga 

Após longa pesquisa e análise, chega-se a conclusão de que a palavra renda é 

trazida 22 vezes em nossa constituição.  Ora, não há em si uma definição 

completa sobre o significado de Renda, há uma certa abertura a interpretação e 

a delimitação, conforme se faça necessário, ao legislador infraconstitucional, 

para que dessa maneira possa adaptar a realidade a situação fática.  
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Elucidando tal entendimento, podemos trazer Gomes, Rubens de Sousa 

Em outras palavras renda  é, para efeitos fiscais, o acréscimo patrimonial 

líquido verificado entre duas datas predeterminadas. Nesta última frase, a 

palavra-chave é acréscimo : com efeito, a carística fundamental da renda (...) é 

a de configurar uma aquisição de riqueza nova que vem aumentar o patrimônio 

que a produziu e que pode ser consumida ou reinvestida sem o reduzir .1  

Esclarecendo, apenas as alterações patrimoniais positivas havidas durante 

certo período de tempo podem ser alvo de IR, o que em momento algum se deu 

a alteração positiva de seu patrimônio. 

Contudo, o Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza 

possui premissas delineadas e estas não podem, de forma alguma, serem 

violadas. Destarte destacar que é jurisprudência pacificada por esta eg. corte 

que houveram diversas tentativas de violação destes por parte da interpretação 

extensiva por parte do Fisco, ora Recorrida, acerca dos princípios basilares, que 

servem como forma de garantir. Como citado de maneira brilhante, em seu voto 

no RE 611.586/PR, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa diz: 

 

Entendo que a obsolescência da legislação tributária não pode ser invocada para 

proteger a evasão fiscal, isto é, os esforços intencionalmente fraudulentos para 

ocultar fatos jurídicos tributários. A boa-fé do contribuinte é a contrapartida do 

devido processo legal para a autoridade fiscal. Em síntese, a autoridade fiscal não 

pode simplesmente presumir que o contribuinte esteja intencionalmente se 

esquivando do pagamento do tributo devido, ao mesmo tempo em que o 

contribuinte não pode dolosamente ocultar dolosamente os fatos jurídicos que 

geram obrigações tributárias. 

 

A Constituição consagrou o devido processo legal material ( Art. 5º, LIV), o princípio 

da Estrita legalidade tributária (Art. 150,I) e o direito à propriedade (Art. 5º, caput). 

Esses marcos constitucionais condicionam a atuação das autoridades fiscais de 

todos os níveis, impedindo-as de utilizar ficções ou presunções imoderadas, 

desproporcionais ou cuja única justificativa seja a facilitação do trabalho do agente 

público. 

[...] 

                                                     
1 Pareceres-1 - Imposto de Renda, pp. 66-67. 



564 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

Lembro que a Constituição permite a instituição de imposto sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza (art. 153, III da Constituição), não sobre a 

PERSPECTIVA DE RENDA, nem sobre a PROBABILIDADE de acréscimo patrimonial. 

 

Os princípios que regem esta relação trazida pelo Excelentíssimo 

Ministro Joaquim Barbosa são os respectivos: o da legalidade; o do não - 

confisco; o da anterioridade; da competência tributária, e os princípios 

específicos do imposto de renda - ainda que apenas o princípio da 

universalidade será abordado na presente discussão..Cabe transcrever para o 

presente caso o art. 5, inciso II que traz um dos principais princípios que regem 

a vida em comunidade, presente em nossa Constituição Federal: 

 

Art. 5º . Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei. 

 

Para este artigo, transcrevo Lins, Robson Maia A existência de um 

Estado de Direito representa um verdadeiro marco no processo de evolução 

Histórico-normativo da sociedade, sendo a primeira vez que a conduta humana 

não é determinada pela política do mais forte, mas sim pela observância aos 

dispositivos normativos, os quais devem ser igualmente observados pelo 

próprio Estado 2. Destaca-se que inclusive o próprio Estado necessita observar, 

conforme exposto e também, para deixar em mais destaque a importância de 

tal princípio, transcrevo o disposto no Art. 150, inciso I da Constituição Federal:  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - Exigir ou aumentar tributo sem lei que o Estabeleça; 

 

                                                     
2 Lins, Robson Maia . Curso de Direito Tributário Brasileiro. p.153, ed. 2019 
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Para elucidar o entendimento acerca da lei a que se refere o referido 

inciso, trago a pontuação feita pelo professor  Carvalho, Paulo de Barros: 

 

‘uando se clama a observância do princípio da legalidade inscrito no art. 150, 

inciso I, da Constituição de 88, repetindo de certo modo o que já dissera o art. 5º 

em seu inciso II, o que se quer exprimir é a exigência da Lei ordinária. Diria em 

princípio  porque lei , neste passo, está usada num sentido que permite várias 

acepções. [...] Gostaria que lei  fosse interpretada aqui no seu sentido de Lei 

Ordinária, mas sabemos que o ordenamento brasileiro assim não dispõe. Há uma 

série de tributos que são criados em virtude de imposição constitucional, por lei 

complementar. Já pela via de lei delegada, não há essa possibilidade. Entretanto 

existem aqueles que aceitam a medida provisória com a virtude de criar tributos 

também. Não é minha interpretação. 

[...] 

O princípio da Legalidade é limite objetivo que se presta ao mesmo tempo, para 

oferecer segurança jurídica aos cidadãos, na certeza de que não serão compelidos 

a praticar ações diversas daquelas prescritas por representantes legislatios, e para 

assegurar a observância ao primado constitucional da tripartição dos poderes. O 

princípio da legalidade compele o intérprete, como é o caso dos julgadores, a 

procurar frases prescritivas, única e exclusivamente, entre as introduzidas no 

ordenamento positivo por via de lei ou de diploma que tenha o mesmo status. (...) 

Isso se aplica, na plenitude, à regra-matriz de incidência tributária: sua estrutura 

lógico-sintática há de ser saturada com as significações do direito positivo. Pela 

diretriz da estrita legalidade, não podem ser utilizados outros enunciados, senão 

aqueles introduzidos por lei. Seja a menção genérica do acontecimento factual, 

com seus critérios compositivos (material, espacial e temporal), seja a regulação 

da conduta, firmada no consequente, também com seus critérios próprios, vale 

dizer, indicação dos sujeitos ativo e passivo (critério pessoal), bem como da base 

de cálculo e da alíquota (critério quantitativo), tudo há de vir expresso em 

enunciados legais. 3   

 

Como será exposto, iremos elucidar as razões da violação e à priori, 

mediante uma análise superficial dos fatos mencionados, pode-se entender que 

o fato de haver alteração nos valores atribuídos aos bens que compõe o 

patrimônio de Jorge faz nascer o dever de recolhimento de IRPF sobre essa 

                                                     
3 Carvalho, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método/ Paulo de Barros Carvalho. 
6ª ed. - São Paulo: Noeses, 2015 pp. 309 
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diferença. Contudo, acena-se para o fato de que o ordenamento jurídico de 

tributação está subordinado a princípios e conceitos inerentes ao animus 

arrecadatório da Fazenda Pública, e que configuram, em razão de sua natureza, 

limites a essa atuação. Nesse sentido, será realizada, ao longo dos tópicos que 

seguem, fundamentação no sentido de que não houve subsunção das 

operações aos critérios materiais e temporais da regra matriz de incidência do 

IRPF, sendo, portanto, não apenas indevida como ilegal a presente autuação.  

Alienação essa que se deu mediante permuta, consequentemente não 

houve alteração patrimonial de modo algum. Logo, a manutenção de tal 

execução fiscal seria a perpetuação da inobservância constitucional e de sua 

deturpação a fim de se arrecadar tributos incidindo sobre o patrimônio dos 

contribuintes. Como ficará claro com o exposto a seguir nos memoriais, se faz 

impossível aceitar que as decisões ora recorridas se sustentem. 

 

2.1 Da aquisição  

 

Neste ponto, precisamos compreender primeiramente o que e como se 

deu a transação relatada no auto de infração, qual a sua natureza e qual a sua 

realização para a caracterização do imposto sobre a Renda da Pessoa Física. 

 Para começarmos a falar sobre a natureza da transação, precisamos 

compreender qual era a situação fática dos elementos que envolvem e 

caracterizam este tipo de transação. De maneira geral, os criptoativos (em sua 

generalidade) são, conforme definição do Portal do Investidor da C”–:  ativos 

virtuais, protegidos por criptografia, presentes exclusivamente em registros 

digitais, cujas operações são executadas e armazenadas em uma rede de 

computadores 4. Eles rodam sobre um determinado protocolo, chamados de 

Blockchains. Esse Blockchain pode ser definido como uma tecnologia de 

registro distribuída, que funciona como uma espécie de livro-razão, só que de 

forma pública, descentralizada e universal, sem intermédio de nenhuma 

instituição. Todas as operações são agrupadas e registradas em blocos, de 

                                                     
4  Dispoonível em: 
<https://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao
/Alertas/alerta_CVM_CRIPTOATIVOS_10052018.pdf> Acesso em 04 de setembro de 2019 

https://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Alertas/alerta_CVM_CRIPTOATIVOS_10052018.pdf
https://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Alertas/alerta_CVM_CRIPTOATIVOS_10052018.pdf


Equipe 329  Contribuinte   | 567 
 

maneira que cada bloco aceito na rede se conecta ao imediatamente anterior, 

formando uma corrente de blocos. 

Dentro do blockchain temos o conceito de wallet (carteira). Uma carteira 

é um repositório de determinado criptoativo. Ela é criada a partir de uma função 

criptográfica que gera duas chaves, uma pública - que é utilizada para o 

recebimento de criptoativos, como se fosse o número de agência e conta 

corrente de uma conta bancária tradicional; e uma chave privada, que é usada 

para acessar a carteira - como se fosse a senha de uma conta bancária 

tradicional.  

Cada tipo de criptoativo possui seu próprio blockchain, sem que de 

maneira alguma se cruzem ou acabem se encontrando em determinado tempo. 

—o protocolo existem as carteiras virtuais, que podem se dividir tanto em Hot 

Wallet (carteira quente) quanto em Cold Wallet (carteira fria), designações 

estas que serão esmiuçadas neste memoriais. 

A Exchange, que serve como um intermediário de acesso, de facilitação 

na aquisição ou transação de certos criptoativos, podendo ou não, cobrar uma 

taxa administrativa tanto para fins de manutenção das Hot Wallet  de quem 

obtenha uma conta  com eles quanto uma taxa para fins de realização de 

transações. Contudo, quem obtém a posse de fato de todos os criptoativos 

localizados em carteiras na Exchange, será sempre a própria empresa, em 

virtude de somente a mesma possuir a chave privada da carteira que contém os 

criptoativos de seus clientes. Seu fim, sua atividade empresarial, é a 

comercialização de criptoativos e isto se dá pelo fato da mesma atuar em vários 

blockchains. Com isto, quando uma pessoa decide investir e adquire  a posse 

de uma carteira localizada na Exchange, passa a poder investir não só em uma, 

mas como em várias cadeias de criptoativos. 

As aquisições, independente da forma como acontecer, necessitam ser 

descontados uma taxa chamada Proof of Work  traduzindo para o português, 

prova de trabalho, que consiste em uma verificação por parte dos chamados 

mineradores da rede que aquela transação, aquele bloco, é verídico. Só que o 

que isso gera é uma variação dos valores das transações, visto que se ocorre a 

transferência de 1 bitcoin para alguém, irá ser descontado, a título 
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exemplificativo, 0,002 bitcoins para os mineradores. Isto é algo intrínseco a 

natureza dos criptoativos, não sendo opcional a sua retirada, porém é possível 

que se pague mais para que a transação tenha prioridade na rede e se realize 

em um período de tempo menor. O tempo médio das transações gira em torno 

de 10 minutos para que seja feito toda a verificação por parte dos mineradores, 

estes que não são identificáveis e a taxa da mineração varia, sem ter uma 

progressividade especificada ou aferível, sendo particular da transação em 

específico. 

Em uma permuta de criptoativos, acaba se tornando uma situação 

extremamente atípica ao sistema jurídico brasileiro. Primeiro ponto, em virtude 

de que em nenhum momento afere-se renda se ocorrer dentro de Exchanges, 

em virtude de não ser necessário a utilização da moeda nacional nesse tipo de 

transação, o que configura a mera manutenção da situação patrimonial. O 

segundo ponto se dá a medida de que cada aquisição que ocorra, existe a taxa 

de mineração, então o valor final nunca será igual ao valor originalmente 

intencionado. O terceiro ponto ocorre que no momento realizado o início da 

transação, os participantes deixaram, por um tempo x, de possuírem a posse 

daqueles criptoativos, o que, por assim dizer, faria com que tivessem o valor 0. 

O quarto ponto ocorre na permuta entre criptoativos, pois como exposto, se 

houver a tributação em cima de uma permuta entre criptoativos, estaríamos por 

realizar a tributação em cima do patrimônio do contribuinte, visto que em 

nenhum momento se tem um acréscimo e sim, um decréscimo do seu 

patrimônio. Há-se um equilíbrio, não podendo ser constatado, em nenhum 

momento a renda apreciável. 

 

2.2 Do Entendimento à Época 

 

Importante trazermos para o presente caso, qual era o conceito, 

definições e entendimentos acerca dos criptoativos e imposto de renda por 

parte das autoridades fiscais à época. Primeiramente, podemos começar com 

o Banco Central do Brasil (BACEN), isto em virtude de referirem-se aos bitcoins, 

litecoins e outros, como criptomoedas. O Bacen, através do Comunicado nº 
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3131.379, de 16 de novembro de 2017, alertou sobre os riscos decorrentes da 

utilização das moedas virtuais em operações ou retenção das mesmas: 

 

Este Banco Central divulgou, em 19 de fevereiro de 2014, o Comunicado nº 25.306, 

esclarecendo os riscos decorrentes da aquisição das chamadas  moedas virtuais  

e da realização de transações com esses ativos. Passados mais de três anos desse 

Comunicado, observou-se que tem crescido o interesse relativo à natureza e aos 

aspectos legais e regulamentares das chamadas moedas virtuais. 

[...]  

II - as moedas virtuais não são emitidas nem garantidas por qualquer autoridade 

monetária, por isso não tem garantia de conversão para moedas soberanas, e 

tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco 

com os detentores. Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos 

indivíduos ao seu emissor. 

[...] 

III - a compra e a guarda das denominadas moedas virtuais com finalidade 

especulativa estão sujeitas a riscos imponderáveis, incluindo, nesse caso, a 

possibilidade de perda de todo o capital investido, além da típica variação de seu 

preço. O armazenamento das moedas virtuais também apresenta o risco de o 

detentor desses ativos sofrer perdas patrimoniais; 

[...] 

5. A denominada moeda virtual não se confunde com a definição de moeda 

eletrônica de que trata a Lei 12.865, de 9 de outubro de 2013, e sua regulamentação 

por meio de atos normativos editados pelo Banco Central do Brasil, conforme 

diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Nos termos da definição constante 

nesse arcabouço regulatório consideram-se moeda eletrônica os recursos em 

reais armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário 

final efetuar transação de pagamento.  –oeda eletrônica, portanto, é um modo de 

expressão de créditos denominados em reais. Por sua vez, as chamadas moedas 

virtuais não são referenciadas em reais ou em outras moedas estabelecidas por 

governos soberanos.  

 

Aduz ressaltar o entendimento à época referente a definição dos 

criptoativos por parte da C”–, visto que sempre usam o radical ativos  e a 

competência pertence a Comissão de Valores Mobiliários. No ano de 2017, julho 

- dezembro/2017: 
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11.2.1.4. Empreendedores  

Os consulentes buscavam orientação sobre dois projetos que estão 

desenvolvendo: uma exchange de bitcoin e uma plataforma de crowdfunding.  

A CVM explicou aos representantes da consulente que a atividade de negociação 

de bitcoins sob qualquer formato situa-se fora do perímetro regulatório da CVM, 

dado que o Bitcoin não é considerado atualmente um valor mobiliário. Foi 

mencionado também que o tema está sendo acompanhado de perto tanto pela 

CVM quanto pelo Banco Central. 

 

A ’eceita Federal em 2016 através de sua apostila Perguntas e 

Respostas - IRPF , fez sua primeira manifestação a respeito da declaração dos 

criptoativos, trazendo logo no início de seu texto a falta de regulação dos 

mesmos, porém, deduzindo na época, que deveriam ser equiparados aos ativos 

financeiros. Conforme prevê o texto abaixo retirado do próprio material: 

 

Como infere-se acerca do exposto ao a receita definir como semelhante 

a um ativo financeiro, necessariamente precisaria enquadrá-los aos quesitos 

do bem referido. Conforme o art. 108, I  do CTN que aborda a analogia é 

importante trazer que não poderá gerar novo fato gerador que não havia 

determinação prévia. A partir do momento em que uma situação atípica 

acontece, precisa-se definir e delineá-la para poder enquadrá-la ao 

ordenamento jurídico.  

Logo, ao analisarmos a situação à época existe uma dissonância quanto 

ao entendimento vigente, não conseguindo aferir-se, de fato, qual seria a 

natureza jurídica conferida ao mesmo, trazendo uma incerteza e uma 

indefinição quanto ao tratamento dado aos chamados criptoativos . Ora, 

pensemos que não cabe a autoridade fiscal legislar ou cobrar algo do qual não 
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possui plena ciência ou conhecimento acerca das suas particularidades e 

simplesmente enquadrar a qualquer caso indiscriminadamente. Do contrário, 

caso o mesmo seja permitido, iríamos simplesmente ignorar o princípio da 

legalidade e estaríamos permitindo que aquele que faz leis também pudessem 

julgá-las, pois sempre se instauraria a insegurança jurídica, visto que seríamos 

tributados em virtude da vontade da autoridade fiscal e não do disposto em lei. 

No ano de 2018 a Receita Federal apresenta a Consulta Pública 06/2018 

objetivando a Instrução Normativa que essencialmente visa regulamentar as 

operações de criptoativos. 

Finalmente em 2019 entra em vigor a Instrução Normativa n°1888/2019 

que Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas 

às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil (RFB). No art. 5°, inciso I, de sua redação, a IN traz a definição 

de criptoativo: 

 

I - criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria unidade 

de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, 

transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias 

de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, 

instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui 

moeda de curso legal. 

 

Vemos, que a partir de 2018 e vindo a se concluir em 2019, surge o 

interesse da Receita Federal de entender e compreender melhor o que seriam 

os criptoativos  e como se enquadraria as transações operacionalizadas com 

os referidos bens. Contudo, como se pode observar, ainda há uma incerteza e 

uma falta de definição quanto a operação de permuta realizada com 

criptoativos, visto que os mesmos não possuem qualquer certeza quanto ao 

valor previsto ou observado no mercado de criptoativos  e também não existe 

garantia para a sua transformação em dinheiro. Com isto, este ponto ainda é 

muito confuso e a Receita Federal ainda não entrou para a sua definição, visto 

que não possui competência para que possa definir o que é, visto que a própria 

definição da natureza jurídica de criptoativos é incerta e está sendo debatida no 
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Poder competente, o legislativo, como se infere pelas propostas de lei 

2303/20155 e 2060/20196. 

 

2.3 Dos princípios e da violação 

 
a. Constitucionais Tributários 

 

i.Legalidade: 

 

O princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, inc. II, e no art. 37 da CF, 

determina que nenhum indivíduo será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo 

senão em virtude de lei - lei esta que deverá ser observada pela administração 

pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Na seara tributária, o princípio da legalidade 

foi inserido no art. 150, inc. I, do CTN, e veda expressamente que os entes 

federados exijam ou aumentem tributo sem a existência de lei que assim 

disponha. 

Nesse diapasão, cumpre referir, ainda, que estamos submetidos a um 

ordenamento jurídico unitário cujas discussões se esgotam em si só, 

característica essa que vincula a solução de qualquer conflito a uma análise 

sistemática de todos os elementos normativos aplicados à questão. Nessa 

perspectiva, ainda que os princípios sejam basilares para a compreensão de 

qualquer fenômeno que ingresse no mundo jurídico, quando verificada a 

inexistência de qualquer regulamento que ventile a matéria - o que ocorre no 

presente caso -, aqueles tornam-se ainda mais imprescindíveis. 

Tendo em vista que o instituto dos cripto ativos não é regulado, parte-se 

para uma interpretação principiológica e analógica, desde que observados as 

garantias do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, com base no que 

                                                     
5  Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555470> 
Acesso dia 28 de agosto de 2019 
6  Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196875> 
Acesso dia 28 de agosto de 2019 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555470
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196875
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foi referido acerca da legalidade, acena-se para a necessidade de haver o 

perfeito enquadramento da situação fática à hipótese de incidência prevista 

pelo IRPF: paga-se o tributo sobre o acréscimo patrimonial quando verificada a 

efetiva  disponibilidade jurídica e econômica do bem. 

Dessa forma, inexistindo qualquer certeza quanto à natureza do cripto 

ativo ou mesmo quanto à possibilidade da sua liquidação, não há como se 

considerar que tenha havido algum acréscimo patrimonial efetivo ao fluxo de 

caixa do contribuinte quando realizada alguma operação envolvendo moedas 

virtuais, e, portanto, não há de incidir qualquer tipo de tributação sobre o mesmo 

- pelo menos não até que o instituto seja devidamente regulamentado ou que 

este tenha sido liquidado e se encontre sob forma de dinheiro. Veja-se que ao 

realizar uma operação de troca envolvendo um instituto novo para o 

ordenamento jurídico brasileiro - que sequer o definiu -, não se mostra razoável 

que incida o IRPF sem que antes se tenha certeza quanto à aferição do seu real 

valor, o que somente será possível com a liquidação deste cripto ativo, ou do 

bem que por ele foi permutado. 

Assim sendo, sua exigência torna-se não apenas ilegal, como fere a 

segurança jurídica - não havendo de subsistir qualquer exação referente a 

operações que ainda não foram devidamente liquidadas, tanto em razão da 

inexistência de qualquer dispositivo legal que determine a incidência de IRPF 

sobre situações envolvendo cripto ativos sem que estes tenham sido 

devidamente liquidados, quanto pela ausência de disponibilidade econômica e 

financeira, inerente à configuração de acréscimo patrimonial, ou pela não 

verificação do critério temporal e quantitativo de ambas as operações: 

 

(...) a legalidade exsurge tanto para exigir que nenhum tributo seja instituído ou 

aumentado, a não ser por meio de lei, bem assim que o evento da realidade factual 

se subsuma inteira e integralmente à hipótese de incidência abstrata da lei, como 

relativamente à aplicação das penalidades e o estabelecimento de obrigações 

acessórias ou deveres instrumentais. 7 

 

                                                     
7  DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Curso de especialização em direito tributário: estudos 
analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 439. 
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Cumpre ressaltar, ainda, que não se sustenta, para fins de justificar a 

incidência do IRPF no presente caso, a aplicabilidade do art. 108, inc. I, do CTN, 

que em teoria prevê a possibilidade de analogia para fins tributários, eis que 

este encontra limitação na própria competência tributária, não sendo razoável 

a realização de qualquer interpretação analógica para fazer incidir tributo sobre 

um acréscimo patrimonial em potencial e que sequer adentrou no fluxo de caixa 

do contribuinte, sob pena de se intentar contra a própria matriz do IRPF.  

Contudo, caso se entendesse pela analogia para com os valores 

mobiliários, situação essa buscada pelos réus, ressalta-se que essa 

sistemática se baseia na aferição do imposto após a liquidação do ativo. Ocorre 

que, no presente caso, acena-se para o fato de que sequer houve a liquidação 

ainda. Ainda que entenda-se ter havido um acréscimo patrimonial em potencial, 

não houve qualquer ingresso financeiro efetivamente verificado no fluxo de 

caixa do contribuinte, não sendo adequado que o recolhimento do imposto 

decorrente do alegado acréscimo patrimonial ocorra antes de o cripto ativo, ou 

do elemento sobre o qual foi permutado, ser de fato liquidado. 

 Dessa forma, rechaça-se a exigência de tributo ou imposição de 

penalidade fundada em qualquer outro veículo que não a lei editada pela 

autoridade competente e em dissonância com os preceitos constitucionais. 

Verificada a inexistência de qualquer elemento regulador que discipline a 

tributação de cripto ativos, não há de se exigir qualquer exação sem observar a 

legalidade da regra matriz de incidência do IRPF, que, por sua vez, define, de 

maneira clara, que o tributo apenas incide quando verificada a efetiva 

disponibilidade econômica, consubstanciada na liquidação dos bens 

envolvidos na operação econômica a qual se busca tributar. 

Conforme será analisado no tópico 2.2. e 2.3., não houve qualquer 

acréscimo patrimonial efetivo no fluxo de caixa de Jorge Pereira, e, portanto, 

este não detinha de fato a disponibilidade econômico e jurídica da operação, 

razão pela qual não houve subsunção do fato ao critério material da regra matriz 

de incidência do imposto de renda da pessoa física, sendo a sua exigência uma 

violação expressa ao princípio da legalidade. 
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i.Não Confisco 

 

O princípio da vedação ao confisco consubstancia-se não apenas como 

uma linha limítrofe, mas também como linha diretiva que busca evitar que se 

atribua ao contribuinte qualquer carga que não aquela efetivamente resultante 

de um acréscimo patrimonial disponível. Previsto no art. 150, inc. IV, da CF, o 

princípio em questão vem sendo violado pela Fazenda Pública, que busca fazer 

incidir tributo sobre uma grandeza que ainda não ingressou efetivamente no 

patrimônio do contribuinte, em inequívoca tributação sobre o patrimônio. 

A legislação que ventila a incidência do Imposto de Renda da Pessoa 

Física é clara no sentido de que este somente deve incidir quando verificado o 

acréscimo patrimonial efetivo - ou seja, quando o valor referente ao alegado 

acréscimo patrimonial de fato ingressou no patrimônio do contribuinte. Assim, 

não há que se falar em incidência do IRPF quando existe tão somente uma 

capacidade econômica em potencial, consubstanciada no fato de que o 

contribuinte, ainda que tenha aferido valores, acarretando um ingresso de alta 

monta em seu fluxo de caixa, não detém capacidade econômica de usar este 

valor para arcar com a obrigação tributária. A passagem a seguir, ilustra a 

importância de se ater a tal princípio:  

 

Considerando que a tributação interfere no patrimônio dos cidadãos, subtraindo 

parcelas deste, é inadmissível a imposição de ônus insuportáveis, ainda que se vise 

à arrecadação de recursos para fins específicos, como ocorre com a com a 

contribuição destinada ao custeio da seguridade social. Também essa figura 

tributária deve observância à razoabilidade, sendo vedada sua imposição 

excessiva, de modo que ultrapasse os limites da capacidade contributiva dos 

particulares 8. 

 

Somente podem ser tributados aqueles valores que, de fato, ingressarem 

no patrimônio do contribuinte, sob pena de violação à segurança do contribuinte 

de sofrer exações somente sobre aquilo que a lei define como fato jurídico 

tributável. Não há de se sustentar o ímpeto do Fisco de tributar valores que não 

                                                     
8 Carvalho, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método/ Paulo de Barros Carvalho. 
6ª ed. - São Paulo: Noeses, 2015 pp. 339 
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se perfectibilizaram como critério material do IRPF sob o raso argumento de 

elidir a evasão fiscal uma vez que verificado acréscimo patrimonial aparente: 

conforme visto, há de se observar, como premissa basilar do Estado 

Democrático de Direito, as garantias inerentes aos contribuintes de que 

somente poderá ser objeto de tributação pelo IRPF aqueles valores que 

efetivamente ingressaram no seu fluxo de caixa, e que não se limitaram à uma 

configuração de mero potencial de acréscimo patrimonial, sob pena inclusive 

de desvirtuar a configuração do imposto. Como já alertado:  

 

ter presente que, de uma ocorrência insusceptível de avaliação patrimonial, jamais 

conseguirá extrair cifras monetárias, jamais conseguirá extrair cifras monetárias 

que traduzem, de alguma forma, um valor em dinheiro. Lembrar-se dos exemplos 

clássicos que a doutrina relata, acerca da tentativa de exigências fiscais fundadas 

no pressuposto de um prédio ter mais ou menos janelas, ou das caricaturas 

inerentes à tributação de pessoas físicas, em virtude da cor dos olhos, da tez ou do 

tamanho do nariz. Passa, então, a derivar seu interesse para o lado dos eventos 

que ostentam signos de riqueza, passíveis, por vários ângulos, de ser 

comensurados e, por esse caminho, colhe a substância apropriada para satisfazer 

os anseios do Estado, que consiste na captação de parcelas do patrimônio de seus 

súditos, sempre que estes participarem de fatos daquela natureza.  9 

 

ii.Anterioridade 

 

Princípio fundamental previsto no art. 5º, inc. XXXVI, da Carta Magna, 

garante que a lei não retroagirá para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada, este adequa-se em âmbito tributário no art. 150, III, 

do CTN, sob a premissa de que é vedada a cobrança de tributos em relação a 

fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 

instituído ou aumentado.  

Nesse sentido, há a necessidade de que a norma legal que venha a 

introduzir ou majorar tributo, criando novas hipóteses de incidência da 

obrigação tributária, somente possa ser aplicada a partir da sua vigência - que 

                                                     
9 Carvalho, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método/ Paulo de Barros Carvalho. 
6ª ed. - São Paulo: Noeses, 2015 pp. 341 
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deve, por sua vez, ocorrer antes do início do ano-calendário em que os 

respectivo fatos jurídicos tributáveis ocorrerão.  

Logo, não há de se falar acerca de definição ou obrigação que possa ter 

advinda de entendimento futuro. Visto que a partir da Instrução da IN 1.888 

tornou-se obrigatório a declaração de permutas com criptoativos, a partir do 

momento em que delineou-se os mesmos de maneira mais apropriada, saindo 

da definição anteriormente dada.  

Não há como se obrigar ou tornar obrigatório que os contribuintes 

tenham de conhecer normas que virão a ser trazidas no futuro, pois isso fere o 

princípio da legalidade e traz, novamente, a insegurança jurídica para o 

ordenamento jurídico brasileiro. Diga-se Ora, se bem sopesarmos a 

conjugação desses dois condicionantes, legalidade e anterioridade, teremos 

que inferir que as normas jurídicas que decretam tributo novo, ou nova faixa de 

incidência para tributo já existente, ou ainda que venham a aumentá-lo, como 

expressão econômica, devem sujeitar-se à resultante da combinação dos dois 

limites 10  

Novamente, não há como se trazer o ponto de que a definição trazida pela 

IN e a obrigação acessória deva-se estender retroativamente, visto que como 

não há obrigação principal para gerar obrigação acessória, a mesma não 

precisa ser anulada. Por esta razão, o ponto da declaração não deva prosperar. 

 

iii.Limite da Competência Tributária 

 

A atuação fazendária verificada no presente caso, além de arbitrária, faz 

uso de um discurso falho e incongruente de evitar a evasão fiscal para instituir 

imposto de renda sobre operação que sequer ensejou o efetivo acréscimo 

patrimonial, em inequívocas violações às garantias e direitos 

constitucionalmente assegurados ao contribuinte.  

Veja-se que sequer foi verificada a ocorrência do critério temporal, 

material e quantitativo da exação que se busca realizar, realizando o réu uma 

interpretação extensiva sobre o conceito de renda - que detém limites 

                                                     
10  Carvalho, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método/ Paulo de Barros Carvalho. 
6ª ed. - São Paulo: Noeses, 2015 pp. 316 
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constitucionais inerentes à sua configuração e que não podem ser olvidados. A 

Fazenda Pública não pode intrometer-se livremente na definição do conteúdo 

de renda, na tentativa de fazer incidir a exação sobre operação que não ensejou 

o efetivo acréscimo patrimonial, mas tão somente a sua perspectiva de ganho, 

como vem fazendo.  

A autoridade fazendária não detém poder regulamentar e, portanto, não 

pode impor aos contribuintes deveres tributários novos, como, por exemplo, o 

de pagar IRPF sobre valores que ainda não foram efetivamente incorporados ao 

patrimônio o contribuinte, sob pena de violação à matriz constitucionalmente 

definida para fins de incidência tributária. 

É garantia do contribuinte que o mesmo saiba todas as incidências de 

tributação decorrentes dos seus atos - situação esta que exsurge no Estado o 

dever de legislar sobre quaisquer assuntos que pretende fazer incidir a 

obrigação tributária. Na omissão do legislador quanto ao exaurimento da 

potencialidade da sua competência impositiva, não pode a Fazenda querer 

instituir diferente interpretação à incidência de imposto, de forma que o 

contribuinte não pode ser obrigado a qualquer exação.  

 

b. Princípios Constitucionais Tributários específicos do IRPF 

 

i. Universalidade 

 

O imposto de renda submete-se, conforme dispõe o art. 153, §2º, inc. I, 

da CF, aos princípios de generalidade, universalidade e progressividade. O 

princípio da generalidade diz respeito a pessoas e fundamenta-se na premissa 

de que todos aqueles que tiverem capacidade deverão contribuir, enquanto que 

o princípio da progressividade é a técnica aplicável ao imposto de renda, através 

da incidência de alíquotas crescentes e progressivas. 

Quanto ao princípio da universalidade, que carrega a premissa de que 

IRPF incide sobre todos os gêneros e espécies de renda, independentemente da 

localização, denominação, condição jurídica e outros, esta universalidade 

encontra freio nos princípios constitucionais em razão de o nosso ordenamento 
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jurídico estar submetido a uma estrutura hierárquica com normas inferiores e 

superiores, sendo estas consubstanciadas na Constituição Federal: 

 

devemos conduzir-nos como a Constituição prescreve, quer dizer, de harmonia 

com o sentido subjetivo do ato de vontade constituinte, de harmonia com as 

prescrições do autor da Constituição. A função desta norma fundamental é: 

fundamentar a validade objetiva de uma ordem jurídica positiva, isto é das 

normas, postas através de atos de vontade humanos, de uma ordem coerciva 

globalmente eficaz, quer dizer: interpretar o sentido subjetivo desses atos como 

seu sentido objetivo. 11  

 

Antes de se intentar tributar qualquer tipo de renda, há de se ter certeza 

de que o fato em questão de fato ensejou um acréscimo patrimonial efetivo, sob 

pena de violação às garantias mais básicas do contribuinte do Estado 

Democrático de Direito. Apenas quando houver realidade econômica nova, que 

se incorpora ao patrimônio do contribuinte, é que se incide o imposto. 

 

2.4. Do IRPF 

 
2.4.1. Critério Material 

 
O critério material constante na Regra Matriz de Incidência do IRPF 

limita-se, através de uma análise superficial, à mera ocorrência de renda, 

entendida como um acréscimo patrimonial. Ocorre que, realizando uma análise 

mais aprofundada não apenas das regras próprias do IRPF, mas também dos 

princípios constitucionais que ventilam todo o ordenamento jurídico, chega-se 

à conclusão de que existe uma concisa cadeia de pressupostos para que seja 

verificado o efetivo acréscimo patrimonial e, consequentemente, para que 

ocorra a subsunção do fato ocorrido ao critério material.  

Nesse sentido, para que reste verificada a aquisição de renda, há de se 

pontuar a necessidade de ocorrência de uma disponibilidade, que pode ser 

visualizada sob os aspectos econômicos, jurídicos e financeiros. Ainda que não 

se aplique no presente caso a disponibilidade jurídica, cumpre referir que não 

                                                     
11 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Trad. João Batista Machado. 4ª ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005.p. 225-226. 
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se verificou, quando das operações realizadas com os cripto ativos, a ocorrência 

da disponibilidade econômica e nem financeira, não sendo razoável, portanto, a 

exigência do IRPF, senão veja-se: 

Entende-se a disponibilidade econômica como a percepção efetiva da 

renda ou provento 12, enquanto que disponibilidade financeira, consagrada e 

imposta pela legislação do IR às pessoas físicas, pode ser vista como regime 

de caixa, caso em que precisa haver o efetivo recebimento do numerário ou 

pagamento das despesas (o ingresso ou o desembolso do numerário), para que 

os respectivos valores sejam computados para efeito de incidência do 

imposto. 13 . Daí a necessidade de diferenciar-se a capacidade contributiva 

absoluta da relativa, para entendermos o que de fato se infere como acréscimo 

patrimonial, conforme entendimento  do professor Fernando Vicente-Arche: 

 

La capacidad contributiva absoluta es la aptitud para concurrir a las cargas 

públicas. La capacidad contributiva relativa es el criterio que ha de orientar la 

determinación de la concreta carga tributaria. 14 

 

Somente se pode entender como renda o acréscimo patrimonial 

decorrente da produção de uma riqueza nova, que deve ingressar, livre de 

qualquer ônus ou condição, no patrimônio do contribuinte. Ainda que se declare 

que a operação tenha ensejado um acréscimo patrimonial, este somente poderá 

ser tributado quando o valor ingressar de maneira efetiva no fluxo de caixa do 

contribuinte, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da vedação ao 

confisco e às próprias competências tributárias. 

 

2.4.2. Critério Temporal 

 

O IRPF detém uma sistemática de apuração compreendida no curso do 

ano-calendário e um ajuste anual. Assim, os rendimentos são totalizados para 

                                                     
12  DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Curso de especialização em direito tributário: estudos 
analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 453. 
13  DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Curso de especialização em direito tributário: estudos 
analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 453. 
14  Fernando Vicente-Arche Domingo, seminario de Derecho Financiero de La Universidad 
Complutense, org. Fernando Sainz De Bujanda, Madrid, 1967, p.190 
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fins de determinação do imposto anual, sendo considerados todos os valores 

que importaram acréscimo patrimonial para o contribuinte dentro de 

determinado lapso temporal. Contudo, para fins de recolhimento, o IRPF 

encontra-se atrelado ao efetivo ingresso de valor monetário no caixa da pessoa 

física, sob pena de tributar-se o seu próprio patrimônio, o que é vedado não 

apenas pelo princípio da vedação ao confisco, mas também em razão dos 

limites impostos pela competência tributária e pelo princípio da legalidade.  

Assim, concluindo-se que o critério temporal do IRPF está atrelado ao 

efetivo ingresso do valor da operação no fluxo de caixa do contribuinte, verifica-

se que ambas as operações realizadas pelo ora autor não ensejaram qualquer 

acréscimo financeiro efetivo, mas tão somente uma perspectiva de ganho 

patrimonial - razão pela qual o critério temporal somente há de se perfectibilizar 

e, portanto, somente haverá de se falar na necessidade de recolhimento do 

imposto, quando o valor declarado pelo contribuinte ingressar efetivamente em 

seu patrimônio. 

Ainda que sustente-se a existência de regimes em que ocorra a 

tributação sem que haja o efetivo ingresso financeiro no fluxo de caixa do 

contribuinte, como, por exemplo, o pagamento de IRPF decorrente de 

atualização do valor de herança, deve-se atentar tanto para a impossibilidade 

de realização de analogias sem observar os limites da competência tributária, 

bem como para o fato de que a sistemática da atualização do valor da herança 

é facultativa e decorre da possibilidade de o contribuinte realizar essa 

atualização em momento anterior ao da liquidação do patrimônio. O presente 

caso se difere da atualização do valor de herança, vez que está submetido a 

uma sistemática obrigatória de declaração a qual não detém qualquer previsão 

legal quanto à possibilidade de se recolher o imposto antes de verificada a 

ocorrência do critério temporal: ainda que detenha o dever acessório de declarar 

o valor das suas operações, o dever principal de recolher o tributo somente 

ocorre quando verificada a subsunção do fato à situação temporal que enseja o 

seu pagamento, qual seja, o efetivo ingresso dos valores da operação em seu 

patrimônio. 
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Cumpre ressaltar para o elemento de linguagem que difere o termo 

acréscimo de elemento patrimonial do termo ingresso de elemento patrimonial. 

O primeiro consiste no critério material aparente de incidência do IRPF e 

pressupõe a produção de uma riqueza nova através da comparação da sua 

existência em um determinado intervalo periódico, ao passo que o segundo 

pressupõe efetiva modificação no patrimônio do contribuinte, eis que ocorre a 

efetiva entrada do valor atribuído ao seu fluxo de caixa. Conclui-se: o ingresso 

de novos direitos ao patrimônio da pessoa não representa necessariamente 

acréscimo patrimonial, de forma que somente se considera como o marco 

temporal de incidência tributária aquele em que há o efetivo ingresso de valores 

no fluxo de caixa do contribuinte, perfectibilizando-se a disponibilidade 

financeira. 

 

2.4.3. Critério Quantitativo 

 

Ainda que o objetivo do presente recurso  não seja esgotar todos os 

critérios existentes na Regra Matriz de Incidência Tributária, cumpre trazer, 

como forma de rechaçar a atuação discricionária da Fazenda Pública, a 

inobservância ao critério quantitativo do IRPF.  

O critério quantitativo de uma exação é formado pela base de cálculo e 

pela alíquota a ela inerente. Sabe-se que a alíquota é progressiva, razão pela 

qual o cerne da violação se sustenta na base de cálculo. Assim, somente 

integrará a base de cálculo aquele montante considerado como tributável para 

o IR - que é, conforme já visto, a renda ou provento caracterizados como riqueza 

nova ou acréscimo patrimonial, e que ingressaram efetivamente e 

monetariamente ao fluxo de caixa do contribuinte.  

A Fazenda tenta fazer crer que aquele valor declarado e referente a 

ambas as permutas configura a base de cálculo. Ocorre que, conforme visto, as 

operações em questão não ensejam, por si só, um ingresso de valores efetivo 

no patrimônio do contribuinte, mas tão somente uma perspectiva de ingresso; 

um acréscimo em potencial. A base de cálculo somente poderá ser mensurada 

quando os valores aos quais se imputa o acréscimo patrimonial de fato forem 
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percebidos pelo contribuinte, o que ainda não ocorreu no caso concreto, tanto 

na permuta do bitcoin pelo litcoin, quanto do litcoin pelo automóvel, sendo 

indevida a exigência até que Jorge efetivamente detenha a disponibilidade 

financeira. 

Em termos nominais, em razão da declaração realizada por Jorge, até 

pode-se considerar que ocorreu um acréscimo patrimonial, contudo, em âmbito 

macroeconômico e substancial, entendido como o efetivo ingresso de valores 

no patrimônio do contribuinte, ainda não há de se falar em qualquer aferição de 

renda. O IRPF só atinge o patrimônio sob uma perspectiva dinâmica, no qual há 

mutação de elementos patrimoniais. Contudo, insta salientar que não é toda a 

mutação patrimonial que configura renda, mas tão somente aquela mutação 

que trouxer como resultado um efetivo incremento no patrimônio do 

contribuinte. 

Ademais, pondera-se que o bitcoin está constantemente sujeito à 

variação monetária, somente se mostrando razoável que incida o IRPF quando 

os valores os quais lhe foram atribuídos efetivamente ingressam no patrimônio/ 

livro-caixa do contribuinte.  

 

2.5. Da classificação jurídica do criptoativo 

 

Tenta-se classificar os criptoativos nas atuais definições existentes no 

nosso Ordenamento. Destacaremos abaixo as diferenças, para evidenciar a 

necessidade de regulação dos criptoativos em uma categoria nova, dada suas 

características únicas e impossibilidade de classificação atual. 

 

2.5.1 Criptoativos não se caracteriza como moeda 

 

A moeda oficial do Brasil é o Real, instituído pelo Art. 1º da Lei 9069/95: 

 

Art. 1º: A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema –onetário —acional 

passa a ser o ’EAL  que terá curso legal em todo o território nacional  

 

Este mesmo artigo atribuiu ao Real o curso legal, e segundo o Art. 2º da 

Lei 8880/94, também possui poder liberatório.  
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Art. 2º - A URV será dotada de poder liberatório, a partir de sua emissão pelo Banco 

Central do Brasil, quando passará a denominar-se ’eal  

 

Todos os pagamentos de obrigações pecuniárias exequíveis devem ser 

realizados em reais, conforme Art. 1º da Lei 10192/2001. 

 

Art. 1º As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no 

território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal.  

 

Sobre essas qualidades, o Ministro Eros Grau, como relator em 

julgamento do RE 478.410/2010, trouxe em seu voto as seguintes 

considerações: 

 

O chamado poder liberatório da moeda permite ao seu detentor, sem limites ou 

condições, a exoneração de débitos de natureza pecuniária.  

[...] 

A moeda, pois, não é senão um nome sacralizado pela ordem 

jurídica. Em 30 de junho de 1994 ano o "real" passou a ser moeda [=unidade 

monetária] brasileira única e exclusivamente porque assim o disse, definindo-o 

como tal, o direito positivo brasileiro, inovado pela Medida Provisória 542/94. 

Todos as demais unidades monetárias como tais definidas pelos ordenamentos 

jurídicos de outros Estados não revestem, no quadro do direito positivo brasileiro, 

a qualidade de moeda. Não encerram os atributos monetários de validade e 

eficácia indispensáveis ao cumprimento de sua função de padrão de valor e de 

liberação de débitos pecuniários.  

[...] 

O primeiro --- o curso legal --- expressa a qualidade de valor líquido da moeda, 

em razão do que ela não pode ser recusada. O curso legal assegura a ampla 

circulação e imposição de aceitação da moeda; daí a sua caracterização como 

meio de pagamento. Já o curso forçado é qualidade da moeda inconversível, vale 

dizer, de instrumento monetário que não pode ser convertido em algum bem que 

represente o valor nela declarado.  

 

Diante do disposto acima, segundo o disposto pelo Excelentíssimo 

Senhor Ministro, temos alguns conceitos imprescindíveis para a classificação 

jurídica de moeda: O Poder Liberatório é qualidade, da moeda enquanto 

instrumento de pagamento, que se manifesta exclusivamente naquele plano 
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jurídico: somente ela permite essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de 

direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial. Já o Curso Legal 

determina a qualidade de valor da moeda, assegura a circulação e imposição de 

aceitação da moeda. O Curso forçado é qualidade de instrumento monetário que 

não pode ser convertido em algum bem que represente o valor nela declarado. 

Atualmente nenhum criptoativo possui nenhuma dessas características. 

Não são tutelados por nenhum Estado de Direito, e não possuem os conceitos 

necessários para a classificação como moeda no Direito Brasileiro. Além disso, 

não cabe falar da exceção do Art. 2º do Decreto-Lei 857/1969, pela falta de 

paridade do Real com qualquer criptoativo, pela inexistência de cotação oficial 

para conversão de valores. 

 

2.5.2. Criptomoeda não se caracteriza como um ativo mobiliário 

 

O Mercado de Valores Mobiliários brasileiro, fiscalizado por competência 

da Comissão de Valores Mobiliários é regulamentado pela Lei 6385/76, que 

atualmente traz no seu Art 2º: 

 

Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:  

I - as ações, debêntures e bônus de subscrição;  

II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento 

relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II; 

III - os certificados de depósito de valores mobiliários; 

IV - as cédulas de debêntures; 

V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de 

investimento em quaisquer ativos; 

VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes 

sejam valores mobiliários; 

VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e 

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de 

investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de 

remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos 

advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. 
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Assim, objetivamente, no Brasil, são valores mobiliários aqueles 

determinados na Lei e quaisquer outros criados por lei ou regulamentação 

específica, como os certificados de recebíveis imobiliários, os certificados de 

investimento audiovisuais e as cotas de fundos de investimento imobiliário. 

Mesmo aqueles que, se analisados com base no conceito doutrinário, não se 

adequam ao conceito, estão sujeitos à regulação do mercado de capitais. 

Espaço para interpretação encontra-se, apenas no inciso IX da Lei supracitada, 

que traz, de maneira mais genérica, um conceito capaz de abarcar títulos não 

listados na Lei. 

Ressalta-se que criptoativos não estão atualmente regulados por 

nenhuma Lei. São sim, projetos de Lei que tramitam no Congresso Nacional, 

porém nenhum ainda chegou a ser votado, não possuem vigência nem eficácia 

normativa. 

 

2.6. Da inexistência da ocorrência do critério material e temporal da 

tributação 

 
2.6.1. Permuta de Bitcoins por Litcoins 

 
Atualmente, no mercado de criptoativos, o modo mais simples e o 

utilizado por Jorge foi o de adquirir criptoativos via uma Exchange. Para tal, é 

necessário a criação de uma conta. Após criada a conta, o usuário necessita 

transferir fundos monetários para efetuar as transações. Ele pode fazer isso de 

várias maneiras: Pode realizar uma TED para uma conta bancária tradicional da 

Exchange, pode realizar um depósitoem favor da Exchange, etc. Tendo isso 

feito, o usuário está apto a operar com criptomoedas. 

Para realizar uma compra de bitcoins, por exemplo, o usuário necessita 

enviar uma ordem de compra para o sistema dessa Exchange. Na ordem de 

compra, ele vai preencher com a quantidade em reais que ele deseja adquirir de 

Bitcoins. Após a ordem ser enviada, ela vai para uma fila, que se chama Livro de 

Ofertas. Neste livro de ofertas são colocadas as ordens de compra e de venda. 

Quando uma ordem de compra encontra uma ordem de venda com o valor 

correspondente, a transação é executada. Com isso, o comprador recebe o 
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saldo em Bitcoins na sua conta na Exchange, e tem o valor em reais debitados 

de sua conta. Já o vendedor tem os bitcoins Debitados de sua conta na 

exchange, e o valor correspondente a transação é creditado em sua conta. 

As transações de envio de criptoativos são colocadas em um bloco de 

transações. Esse bloco de transações tem um tamanho pré definido. Quando 

esse tamanho é atingido, ele é colocado em um fila para ser registrado no 

blockchain. Esse registro é feito por mineradores, que realizam operações 

matemáticas para verificar a integridade das operações - evitar fraudes, 

alteração nas transações, inserção de transferências falsas, etc. O minerador é 

remunerado com uma taxa de mineração. Somente após o bloco ser verificado 

e validado pelos mineradores, ele é registrado no blockchain e as operações são 

concluídas com sucesso. Esse processo demora em média 10 minutos para ser 

concluído. As operações de verificação são altamente custosas, do ponto de 

vista computacional, exigindo computadores extremamente poderosos. Por 

isso existe a taxa de mineração, que remunera os mineradores pelo trabalho 

para manter a integridade da rede. 

Para realizar a operação do caso em questão, Jorge, possuidor de 1 

Bitcoin, realizou uma permuta com terceiro por cento e cinquenta litcoins. Como 

os blockchains de litcoins e bitcoins não se comunicam, é impossível realizar 

uma conversão direta entre os dois criptoativos. Para possibilitar a permuta, 

Jorge enviou, de sua conta na Exchange, seu bitcoin para a carteira de um 

terceiro, e recebeu em sua conta os 150 litcoins. Para elucidação do caso, segue 

imagem abaixo: 

 



588 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

A permuta dos ativos SEMPRE ocorreu dentro da plataforma da 

Exchange. Todas as solicitações de envio são realizadas no site da Exchange, 

pois seus usuários não possuem a chave privada da wallet que guarda os 

criptoativos no ambiente da Exchange. Apenas possuem um nome de usuário e 

senha, para acessar a conta na Exchange, e a chave pública para recebimento 

de criptoativos, porém NUNCA possuem a chave privada para o efetivo acesso 

a wallet da Exchange. 

Sendo esse o procedimento da operação, denota-se a incapacidade de 

satisfação do critério material. As partes nunca aferiram efetivamente os 

valores da transação, sempre foram reféns da Exchange. Se, por algum motivo, 

tiverem sua conta bloqueada, ou se a Exchange vir a falência, ou por qualquer 

erro de sistema sua conta for perdida, NUNCA MAIS poderão reaver seus 

criptoativos, pois a chave privada que acessa a wallet que guarda seus 

criptoativos sempre esteve em posse exclusiva da Exchange. Blockchains em 

geral não possuem nenhuma função de recuperação de chave pública da wallet: 

uma vez perdido o acesso à chave privada da wallet, os bitcoins guardados nela 

são perdidos para sempre. 

Dada tal característica dos bitcoins, não há que se falar em fato gerador 

de Imposto de Renda. O mero potencial de valorização, a mera possibilidade de 

auferir renda não é fato gerador de imposto, é necessária o ingresso de fato no 

fluxo de caixa. Conforme Hugo de Brito Machado bem conceitua a 

disponibilidade inserta: 

 

A disponibilidade configura-se precisamente pela ausência de quaisquer 

obstáculos à vontade do titular da renda, ou dos proventos, quanto ao uso ou 

destinação destes. Se existem obstáculos a serem removidos, ainda que o titular 

da renda tenha o direito a esta e portanto a ação para havê-la, enquanto não 

removidos os obstáculos não haverá disponibilidade. Mesmo que o titular da renda 

tenha título executivo oponível ao devedor, se existe obstáculo a sua vontade não 

existe disponibilidade. 15 

 

Tributar  Jorge   nesse  momento  infringe  o critério material, sendo uma 

                                                     
15 MACHADO, op. cit., p. 433   
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autuação ilegal. Já no critério temporal, o tributo deve incidir no momento em 

que  Jorge  tiver  os  valores  monetários  incrementados EFETIVAMENTE no seu 

patrimônio, fato este que ainda não ocorreu.  

 

2.6.2. Permuta de Litcoins por veículo 

 

A permuta de litcoins pelo veículo ocorreu da mesma maneira. A 

transação de envio dos cento e cinquenta litcoins de Jorge para a loja ocorreu 

no ambiente da Exchange, aonde Jorge solicitou o envio dos litcoins da sua 

conta para a conta da exchange. A disponibilidade dos litcoins nunca foi total. 

Jorge sempre dependeu de sua conta na Exchange para realizar as operações. 

Ele encontrou uma loja que aceitava criptoativos, e permutou seus litcoins por 

um carro. Realizou uma transferência de litcoins de sua conta para a conta da 

loja, usando a plataforma da Exchange, e recebeu seu veículo. 

Não há de se falar em compra e venda, pois Jorge nunca realizou seus 

litcoins em pecúnia. Além disso, em uma compra e venda habitual, qualquer loja 

aceitaria o valor do veículo em reais, o que caracterizaria a venda. Jorge teve 

que procurar alguma loja que, assim como ele, fosse uma entusiasta por novas 

tecnologias, e aceitasse a troca entre litcoins e um veículo. Não há garantia de 

conversibilidade dos litcoins por pecúnia, fato que faz com que a loja assuma 

risco nessa operação, e evidenciando ainda mais o fato da permuta. Não existe 

nenhum tipo de cotação oficial dos litcoins, tendo que as partes acordarem no 

valor da operação. Se o litcoin sofrer uma alteração significativa em seu preço, 

fator comum dado à sua alta volatilidade, os prejuízos decorrentes dessa 

desvalorização de preço serão todos suportados pelas partes. 

 

2.6.3. Da inexistência do fato gerador do Imposto sobre a Renda 

 

Em síntese é possível compreender, que, a renda só pode ser considerada 

realizada e tributada se houver uma realização de menor para maior liquidez 

real. A receita no caso em questão, não poderia obrigar Jorge a alienar seu ativo 

ilíquido para pagar tributo oriundo de uma permuta, conforme exposto na 
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imagem acima, que não gerou liquidez. Não há, nessa hipótese, a realização de 

um investimento, mas mera substituição de ativos. 

Se aferível fosse essa operação, estaria a Receita Federal tributando 

ganhos meramente potenciais, em ofensa ao princípio da realização, segundo o 

qual ganhos virtuais não se traduzem em renda tributável. Registre-se que, em 

uma operação envolvendo permuta de criptoativos, é extremamente difícil 

estimar qual parte poderia estar auferindo ganho, uma vez que o mercado é 

dotado de elevada volatilidade. 

Nesse contexto, uma operação apta a gerar um ganho potencial hoje, 

pode, em um curto espaço de tempo, se transformar em um prejuízo, a depender 

da oscilação do valor dos criptoativos negociados. 

Quanto às permutas sem torna, não pode ser possível aumento 

patrimonial porque o custo do bem recebido deve ser o mesmo pelo qual o bem 

dado estava registrado. Assim, não havendo a torna, não há que se falar em 

sacrifício financeiro além daquele já realizado para adquirir o bem dado em 

permuta. Nesse caso não existe custo de aquisição, logo, não seria aceitável 

empregar o aumento patrimonial e, consequentemente, em renda. Nesse 

sentido, bem como disserta Victor Polizelli: 

 

O princípio da realização encontra-se atrelado ao princípio da capacidade 

contributiva e, desse modo, busca implementar os valores correspondentes 

(justiça e igualdade). Identificando-se na renda o elemento indicador da 

capacidade contributiva por 

excelência, torna-se imperativo apurar a renda realizada, de modo a impedir que a 

tributação atinja eventos econômicos incompletos ou incertos. 

 

O Superior Tribunal de Justiça coaduna o mesmo entendimento, 

conforme decidido no julgamento do recurso especial nº 320.455/RJ: 

 

Nesse aspecto, a razão está com a recorrida, quando invoca, em suas contra-

razões, opiniões doutrinárias e precedentes jurisprudenciais em favor da tese 

defendida, acabando por concluir, in expressis: "Assim, tem-se que, o efetivo 

acréscimo patrimonial, 
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disponibilizado para o contribuinte, não pode ser verificado pelos registros 

contábeis, mas somente pelo ganho determinado no momento em que a Recorrida 

cumprir a obrigação financeira, pois é somente nesse momento que ela se 

beneficia (ou não) com a quantidade de reais necessária para a liquidação da 

obrigação em moeda estrangeira. Antes disso, os registros contábeis significam, 

tão somente, mera expectativa de ganho, que não constitui hipótese de incidência 

do imposto de renda (...)  

 

2.6.3.1 Da inexistência de disponibilidade econômica (ausência de fato gerador 

do tributo) 

 
Disponibilidade pressupõe que o indivíduo detenha a liberdade 

necessária para gerir seus negócio, dando-lhe a destinação que queira, 

inexistindo qualquer desembaraço.  

Nesse sentido, a disponibilidade, que não deve se limitar à uma 

disponibilidade em potencial - que existe no presente caso - pode ser 

visualizada tanto sobre os aspectos econômico e financeiro, quanto jurídico. 

O aspecto jurídico, entendido como a aquisição de um título jurídico que 

confira ao seu titular o direito de auferição de um valor definido, pressupondo, 

assim, a disponibilidade econômica. No entanto, no presente caso não verifica-

se a existência de disponibilidade jurídica 

Temos a figura da taxa de mineração. O pagamento dessa taxa é 

necessário para qualquer transação via blockchain. Sendo assim, para o envio 

de 1 bitcoin, é necessário um valor superior em conta para efetuar o envio com 

sucesso, por exemplo 1,00004520 bitcoins. Cabe ressaltar que a taxa de 

mineração é altamente volátil, como o próprio preço do criptoativo. Depende de 

fatores, tais como utilização do blockchain no momento e quantidade de 

mineradores disponíveis. Além disso, a taxa não é fixa, pode ser arbitrada 

livremente pelo usuário: quanto maior a taxa, maior prioridade terá a transação 

na verificação do bloco, sendo validada antes que as demais. Não está definido 

por parte da Fazenda Pública se a taxa de mineração compõe ou não a base de 

cálculo. 

Destarte, não se pode tributar aquilo que não se tem ciência ou 

conhecimento, pois se precisa entender a natureza e a finalidade do que se quer 
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tributar. Caso seja permitido a tributação de algo que não se tem a plena ciência, 

iremos criar instabilidade e insegurança, infringindo o artigo da legalidade e 

permitindo que se adentre ao patrimônio do contribuinte.  

 

2.6.3.2. Da inexistência de obrigação de declaração das operações envolvendo 

criptomoedas 

 

De tal ideia decorre que, mesmo no regime de competência, não pode 

haver tributação decorrente da permuta, mesmo que os bens permutados 

tenham valores diferentes, porque eventual ganho obtido trata-se de mero 

ganho potencial. O ganho só poderá ser reconhecido e tributado se e quando 

celebrado o contrato de compra e venda do bem permutado, para as pessoas 

jurídicas submetidas ao regime de competência. Para as pessoas físicas ou 

jurídicas submetidas ao regime de caixa, quando recebido o valor decorrente do 

cumprimento do contrato de compra e venda. 

O Superior Tribunal de Justiça coaduna o mesmo entendimento, 

conforme decidido no julgamento do recurso especial no 320.455/RJ: 

 

Nesse aspecto, a razão está com a recorrida, quando invoca, em suas contra-

razões, opiniões doutrinárias e precedentes jurisprudenciais em favor da tese 

defendida, acabando por concluir, in expressis: "Assim, tem-se que, o efetivo 

acréscimo patrimonial, disponibilizado para o contribuinte, não pode ser verificado 

pelos registros contábeis, mas somente pelo ganho determinado no momento em 

que a Recorrida cumprir a obrigação financeira, pois é somente nesse momento 

que ela se beneficia (ou não) com a quantidade de reais necessária para a 

liquidação da obrigação em moeda estrangeira. Antes disso, os registros contábeis 

significam, tão somente, mera expectativa de ganho, que não constitui hipótese de 

incidência do imposto de renda (...) . 

 

3. PEDIDOS 

 

Considerando  toda  a  exposição fática apresentada, a  Requerida  pede  que: 
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1. Declaração de nulidade do ato de autuação sobre o não pagamento de 

Imposto de Renda sobre o ganho de capital em relação à permuta de uma 

unidade de bitcoin por cento e cinquenta unidades de litcoins no ano de 2017. 

2. Declaração de nulidade do ato de autuação sobre o não pagamento de 

Imposto de Renda sobre o ganho de capital em relação à permuta de cento e 

cinquenta litcoins por um veículo no ano de 2017 

3. Declaração de nulidade do ato de autuação sobre a ausência das 

operações realizadas na sua Declaração de Ajuste Anual. 

Nestes termos, pede deferimento. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº __________________  

RECORRENTE: JORGE PEREIRA  

RECORRIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL  

 

I. SÍNTESE FÁTICA  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário ajuizado por Jorge Pereira, ora 

Recorrente, em face da Receita Federal do Brasil, ora Recorrida, com a 

finalidade de ver declarada a não incidência do Imposto sobre a Renda e 

Proventos de ‘ualquer —atureza ( I’ ) por ganho de capital em operações de 

permuta de bens móveis sem torna com base nos arts. 145,§ 1º e 150, I da 

Constituição Federal ( CF ).  

No caso em análise, o Recorrente adquiriu, por meio de uma exchange, 

em 2016, 01 (um) Bitcoin no valor de R$3.500,00, sendo este devidamente 

declarado em sua Declaração de Ajuste Anual ( DAA ) para o ano-calendário 

de 2017, referente ao ano de 2016, como bens e direitos .  

Em 2017, o Recorrente realizou operação de permuta sem torna por meio 

da mesma exchange, trocando seu 01 (um) bitcoin por 150 (cento e cinquenta) 

Litcoins. Ainda neste ano, realizou outra operação de permuta sem torna, 

adquirindo para si um carro em troca de seus 150 (cento e cinquenta) Litcoins, 

esse sendo declarado em sua DAA para o ano-calendário de 2018, referente ao 

ano de 2017, como bens e direitos .  

Todavia, mesmo tendo cumprido com suas obrigações tributárias, em 

2019 o Recorrente foi autuado pela Recorrida sob a acusação de não ter 

efetuado pagamento de IR por ganho de capital sobre as operações realizadas 

em 2017 de permuta sem torna de seu 01 (um) Bitcoin por 150 (cento e 

cinquenta) Litcoins, em operação avaliada em R$62.000,00, e da permuta sem 
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torna 2 de seus 150 (cento e cinquenta) Litcoins por um automóvel, em 

operação fixada no valor de R$120.000,00, além de não declarar tais operações 

em sua DAA para o ano-calendário de 2018, referente ao ano de 2017.  

À face do exposto e considerando os argumentos a seguir desenvolvidos, 

o provimento do presente Recurso Extraordinário, é medida que se impõe, 

revertendo o acórdão recorrido.  

 

II. DAS RAZÕES PARA O PROVIMENTO DO RECURSO  

 

II.1. Da inexistência de acréscimo patrimonial em operações de permuta sem 

torna  

 

O presente pleito se baseia no fato de que uma operação de permuta sem 

a presença de torna, como estabelecida pelo Direito Civil, implica a manutenção 

do patrimônio dos participantes, não configurando acréscimo patrimonial e, 

portanto, não se caracterizando como fato gerador do IR de ganho de capital 

conforme disposto no art. 43 da Lei nº.5.172/66 do Código Tributário Nacional 

( CT— ), como será explicitado nos pontos a seguir explicados.  

 

II.1.1. Da natureza jurídica dos criptoativos  

 

De início, tendo em vista que o caso em questão trata de operações que 

envolvem criptoativos, faz-se necessário apontar a sua qualificação jurídica 

dentro do ordenamento nacional, uma vez que este é grande ponto de 

discussão não só no Brasil, mas no mundo.  

Os criptoativos configuram-se como uma tecnologia disruptiva, primeiro 

observada em 2008 com o lançamento do Bitcoin, voltada para a realização de 

transferências sem necessidade de intermediação, o denominado peer-to-

peer  por seu criador Satoshi Nakamoto.1 

A falta de necessidade de intermediação é devida ao sistema de 

                                                     
1  SAKAMOTO, S. Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Disponível em: 
https://bitcoin.org/bit-coin.pdf. Acesso em: 15/09/2019. 
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blockchain que sustenta a troca dos bitcoins, que são os criptoativos em si, que 

funciona compilando todas as informações de uma transação em um 

documento denominado block , que, por depender de todos os outros 

formados antes dele, configura uma cadeia ( chain ). “ma vez que um bloco 

depende do anterior, uma tentativa de falsear ou alterar informações anteriores 

seria facilmente reconhecida por outros usuários da rede, que o fariam por 

manter um arquivo original comum a todos os usuários atualizados.  

Assim, para permitir que uma transação ocorra, é necessária a validação 

dos demais usuários, realizada por meio da confirmação de que as informações 

em questão coincidem com o presente nos blocos e, dessa forma, permitindo 

o acesso a uma chave de validação pública que completa a transação.  

Embora mais pudesse ser dito sobre a natureza dos criptoativos e sobre 

seu funcionamento enquanto tecnologia, isso não é fundamental para o 

presente caso, tendo em vista a natureza do pleito em questão.  

Dessa forma, prossegue-se para a análise de como o direito brasileiro 

recepcionou essa inovação em sua sistemática.  

O Banco Central do Brasil, no seu Comunicado n. 31379/2017, esclarece 

que os criptoativos não se tratam de moedas, vez que não tem lastro real de 

qualquer espécie ou garantia de conversão para moedas soberanas, ficando a 

totalidade do risco com o detentor e obtendo seu valor apenas com base na 

confiança conferida pelos indivíduos. Também não se confunde com a moeda 

eletrônica , disciplinada na Lei 12.865/2013, que se trata de moeda real 

armazenada em sistema ou dispositivo eletrônico.  

A Comissão de ”alores –obiliários ( C”– ), em seu ’elatório Semestral 

Julho-Dezembro 2017, página 149, afirma que o Bitcoin não é considerado um 

valor mobiliário, e, desta forma, está além do seu perímetro regulatório.  

O próprio Superior Tribunal de Justiça ( STJ ), no Conflito de 

Competência 161.123/SP, se pronunciou reafirmando essas duas decisões das 

agências reguladoras, considerando inaplicável a tipificação de crime contra o 

sistema financeiro nacional em relação a empresa que intermedia 

investimentos em bitcoin.  

A Receita Federal do Brasil, por sua vez, estabeleceu- em seu canal de 
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Perguntas e respostas da Declaração do Imposto de ’enda Das Pessoas 

Físicas , para o exercício de 2019, ano-calendário de 2018- na pergunta n. 447 

que os criptoativos devem ser declarados na Ficha Bens e Direitos pelo seu 

valor de aquisição na seção outros bens , afirmando ainda a inexistência de 

regra de conversão dos valores para fins tributários.  

É importante notar que, embora a resposta acima também equipara o 

criptoativo a um ativo financeiro, está disposto no CTN, em seu art. 108, § 1º, 

que emprego de analogia não pode resultar em exigência de tributo não 

presente em lei.  

Desta forma, correto é o entendimento de Luís Flávio Neto de que os 

criptoativos devem ser classificados como coisa comum , não sendo proibida 

e tampouco regulada2, sendo assim bens passíveis de permutação como todos 

os bens que podem ser transferidos em operação de compra e venda.3 

 

II.1.2. Da caracterização da permuta no Direito Civil  

 

A permuta, reconhecida no Código Civil, lei nº.10.406/02, ( CC/02 ), em 

seu Livro I da Parte Especial, Título VI, Capítulo II, trata-se de um negócio 

jurídico típico, envolvendo a troca de bem por outro, ou, nas palavras de José 

Ozório de Azevedo Júnior: há troca quando se presta uma coisa por outra, que 

não seja dinheiro, ou, por outras palavras, quando se presta um direito de 

propriedade, ou posse, por outro direito de propriedade, ou posse .4 

Também faz-se importante citar Luís Flávio Neto, o qual descreve a 

permuta como o contrato pelo qual ambas as partes se obrigam a transferir à 

outra alguma coisa (bem ou direito) diferente de dinheiro ( rem pro re ) , sendo 

assim um negócio jurídico único, em que ambos os contratantes tomam papel 

                                                     
2  FLÁVIO NETO, Luís. Criptomoedas e hipóteses de (não) realização da renda para fins 
tributários: o encontro das "tecnologias disruptivas" da economia digital com a "tradição" dos 
institutos jurídicos brasileiros. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, 
Rodrigo Maito da. Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos 
em Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 449 
3 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado: Direito das obrigações: compra e venda e 
troca, contrato estimatório. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 458 e seg. 
4 AZEVEDO JUNIOR, Jose Osorio de. Compra e venda, troca ou permuta. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. 141p. (Biblioteca de direito civil. Estudos em homenagem ao professor Miguel 
Reale, v.3). ISBN 8520327885 (broch.), p. 135 
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de devedor de entregar alguma coisa e o credor de receber outra.5 

Já Pontes de Miranda esclarece que a real natureza do contrato de 

permuta não é a de duas compras e vendas simultâneas, como disposto no 

Código Comercial, mas sim de apenas uma única operação de troca de coisa 

por coisa.6 

Tal equiparação com duas operações de compra e venda não se mostra 

errônea apenas por demonstrar confusão quanto à natureza dos tipos de 

negócio jurídico em questão, mas também, como exposto por Fabiana Carsoni 

da Silva, por inexistir preço, haja vista que não há prestação pecuniária entre as 

partes, não havendo assim a presença de unidade de comum valor na forma de 

moeda que permitisse tal aferição.7 

Não se busca, entretanto, negar a semelhança entre os dispositivos de 

permuta e da compra e venda, que tanto é reconhecida que evidencia-se no art. 

533 do CC/02 que as disposições que se aplicam a compra e venda também se 

aplicam a permuta.  

 

II.1.3. Da caracterização da permuta no Direito Tributário  

 

O que se busca é reconhecer que, no citado artigo, a equiparação de 

disposições entre ambas as espécies de negócio jurídico apenas ilustra sua 

proximidade fática, isto é, a troca de coisa por coisa, não sendo viável a total 

equiparação jurídica entre as espécies por haver a presença do preço na 

compra e venda, devido à pecúnia ser uma das coisas em troca, enquanto a 

permuta não contém preço ao ter como sua característica a troca de coisas que 

não o dinheiro.  

                                                     
5  FLÁVIO NETO, Luís. Criptomoedas e hipóteses de (não) realização da renda para fins 
tributários: o encontro das "tecnologias disruptivas" da economia digital com a "tradição" dos 
institutos jurídicos brasileiros. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, 
Rodrigo Maito da. Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos 
em Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 450 
6 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado: Direito das obrigações: compra e venda e 
troca, contrato estimatório. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 460-462. 
7 DA SILVA, Fabiana Carsoni Alves Fernandes. Regimes Tributário e Contábil da Permuta e a 
Realização da Renda. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo 
Maito da. Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em 
Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 309. 
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Segue este entendimento Luís Flávio Neto, ao apontar que o critério 

material da compra e venda se assemelha ao da permuta, uma vez que trata-

se de entrega de coisa por outra, uma delas sendo o dinheiro, enquanto a 

permuta típica as contraprestações tratam-se da entrega de bens prestações 

juridicamente equivalents.8 

Neste sentido, não importa para fins de uma operação de permuta os 

valores de mercado dos bens trocados, mas sim o valor que as coisas 

assumem para os permutantes em questão, sendo inclusive legitimada a 

desigualdade de valores nessa operação, haja vista que a única limitação a 

essa encontra-se no art. 533, II do CC/02.9 

Ao tratar desse tema, Tercio Sampaio Ferraz indica que o equilíbrio 

econômico do contrato de permuta não se dá de forma objetiva como no 

contrato de compra e venda, no qual o equilíbrio refere-se ao preço de mercado, 

dado que a prestação em moeda, unidade de valor universal, é genérica, 

enquanto na permuta tal equilíbrio é observado no valor subjetivo atribuído aos 

bens em questão.10 

É inclusive lícita a torna, isto é, um complemento em pecúnia para o 

contrato de permuta, assim permitindo que as partes entrem em equilíbrio 

econômico, desde que os valores em questão não descaracterizem a operação, 

como disposto por Orlando Gomes e Sílvio de Salvo Venosa.  

Tendo isso em mente, é possível estabelecer que a finalidade 

econômico-prática que a lei defende ao estabelecer o negócio jurídico da 

permuta, isto é, sua função social, trata-se da troca 11  de coisa por coisa, 

                                                     
8  FLÁVIO NETO, Luís. Criptomoedas e hipóteses de (não) realização da renda para fins 
tributários: o encontro das "tecnologias disruptivas" da economia digital com a "tradição" dos 
institutos jurídicos brasileiros. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, 
Rodrigo Maito da. Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos 
em Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 451. 
9 DA SILVA, Fabiana Carsoni Alves Fernandes. Regimes Tributário e Contábil da Permuta e a 
Realização da Renda. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo 
Maito da. Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em 
Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 310. 
10  FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Da permuta no direito brasileiro. In: Revista de Direito 
Privado, v. 62, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015. 
11 ALVES, José Carlos Moreira. As Figuras Correlatas da Elisão Fiscal. In. Revista Fórum de 
Direito Tributário. Belo Horizonte: Fórum, n. 1, 2003, p12 
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independente de diferenças de valor e qualidade, ou seja, troca rem pro re ,12 

como descrito anteriormente em citação de Luís Flávio Neto.  

Tendo o conceito de permuta, como observado no direito civil, em mente, 

para fins do atual pleito torna-se necessário analisar a legislação acerca da 

tributação deste tipo de operação e, relação ao IR de ganhos de capital. Em 

vistas à ausência de tratamento específico à permuta, sendo assim necessário 

grande número de normas para que o tratamento adequado seja demonstrado. 

O Decreto nº. 3000 de 1999 ( ’I’/99 ), que regulamenta a tributação, 

fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e 

Proventos de ‘ualquer —atureza , dispõe em seu art. 138 (art. 17 da lei nº. 

9.249/95) a definição de ganho de capital, isto é, a diferença positiva, entre o 

valor de alienação e o custo de aquisição .  

Nessa mesma norma também é interessante notar o disposto no art. 

117, caput e § 4º, Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este 

Título a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou 

direitos de qualquer natureza...Na apuração do ganho de capital serão 

consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens 

ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais 

como as realizadas por compra e venda, permuta... , assim como o art. 123, § 

3º (Lei nº 7.713, de 1988, art. 19 e parágrafo único), na permuta, com 

recebimento de torna em dinheiro, será considerado valor de alienação 

somente o da torna recebida ou a receber .  

Interpretando conjuntamente os dispositivos acima descritos, percebe-

se que, embora a permuta seja considerada hipótese de alienação, isto é, base 

tributável para o IR de ganhos de capital, o valor da alienação será considerado 

apenas o valor da torna, assim vinculando uma hipótese à outra, segundo 

Marcos Vinicius Nader e Telírio Pinto Saraiva.13 

                                                     
12 DA SILVA, Fabiana Carsoni Alves Fernandes. Regimes Tributário e Contábil da Permuta e a 
Realização da Renda. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo 
Maito da. Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em 
Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 311 
13  NEDER, Marcos Vinicius; SARAIVA, Telírio Pinto. Permuta de bens e direitos: renda não 
realizada. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Maito da. 
Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em Homenagem 
a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 291. 
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Ora, se o ganho de capital é observado apenas em situação em que o 

valor de alienação de um bem é maior do que o seu respectivo custo de 

aquisição, e o valor de alienação de um bem é o valor dado na forma de torna 

em dinheiro, logo operações de permuta em que não se observa a torna não 

devem sofrer incidência do IR de ganhos de capital.  

Segue explicitamente esse entendimento o disposto no RIR/99 acerca 

dos leilões relacionados ao Programa —acional de Desestatização ( P—D ), o 

qual garante que as trocas de créditos contra os entes federativos nacionais ou 

títulos da dívida pública federal detidos por pessoas físicas ou jurídicas por 

quotas ou ações de empresas públicas recebessem tratamento de permuta , 

o que é descrito como o valor de alienação desses bens sendo equivalente ao 

seu custo de aquisição.14 

Isso pode ser observado nos arts. 137 (Lei nº 8.383, de 1991, art. 65), § 

1º (Lei nº 9.249, de 1995, art. 17, inciso I), 431, § 1º (Lei nº 8.383, de 1991, art. 

65, § 3º) e 763 (Lei nº 8.383, de 1991, art. 65), § 1º (Lei nº 9.249, de 1995, art. 

17, inciso II) do RIR/99, tal que nenhum deles se refere a tipo específico de 

permuta, como será observado em seguida, ou a imunidade ou isenção 

garantida por outro dispositivo legal, apenas comparando tais operações ao 

regime usual de permutas sem torna, ficando claro de que tais normas se 

referem a um regime geral de não incidência de IR de ganhos de capital em 

operações de troca sem presença de complemento em pecúnia.  

Embora se tratem de normas direcionadas especificamente às permutas 

de bens imóveis, outras disposições do RIR/99 indicam esse tipo de 

perspectiva em relação às operações de permuta sem torna, tendo em vista 

que, como levantado anteriormente, além da ausência de pecúnia como um os 

bens prometidos, de nada importa os bens permutados para a caracterização 

do negócio jurídico de troca.  

Dentre elas encontra-se o art. 121 (Lei nº 7.713, de 1988, art. 22, inciso 

III), que estabelece a exclusão de permuta exclusiva de unidades imobiliárias 

para a determinação de ganho de capital, acaba por expor o exato 

entendimento de não incidência de IR ganho de capital sobre permuta sem 

                                                     
14 Idem, p. 294 
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torna.  

Ademais, o art. 138, em seu parágrafo único e incisos I a III, indica a 

forma de cálculo para o ganho de capital em operações de permuta com torna, 

assim restringindo a verificação de ganho de capital em trocas que se observa 

torna em dinheiro.15 

Além de positivação no RIR/99, o entendimento de que permutas sem 

torna não devem ser objeto de incidência do IR de ganho de capital também se 

mostra presente em Instruções —ormativas ( I— ) produzidas pela própria 

Receita Federal do Brasil, demonstrando que a própria Recorrida tem 

historicamente se posicionado a favor deste entendimento.  

É disposto na IN SRF 107/88 em seu art. 2 que a permuta de unidades 

imobiliárias entre pessoas jurídicas, caso ausente a torna, não demanda a 

apuração do IR por parte das permutantes, uma vez que o valor a declarar do 

bem recebido é igual ao valor contábil do bem baixado, ou seja, não havendo 

alteração patrimonial no decorrer da operação.  

Nessa mesma linha, a IN SRF n. 84/2001 estabelece em seu art. 12 que 

o custo de aquisição de imóvel adquirido por permuta com outro imóvel, em 

caso de se tratar de pessoa física, deve ser o valor do imóvel dado em permuta, 

na ausência de torna.  

Como estabelecido anteriormente, não existe na doutrina de direito civil 

qualquer indicação de diferenciação entre trocas de bens móveis de imóveis e, 

mesmo que houvesse, isso não demonstraria consequência tributária nos 

termos de que tanto o regime normal de auferição de ganho de capital dada a 

ausência de preço em operação de permuta quanto do tratamento de permuta  

descrito nos arts. 137, 431 e 763 do RIR/99.  

Isso se dá, pois, tendo em mente uma interpretação correta dos arts. 43, 

I-II do CTN e 153 da CF à luz do princípio da capacidade contributiva, 

estabelecido no art. 145, § 1º da CF, uma vez que não há acréscimo patrimonial 

decorrente de uma operação de permuta sem torna.  

 

 

                                                     
15 Idem, p. 291 
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II.1.4. Da caracterização do acréscimo patrimonial  

 

O art. 43, I-II do CTN, segundo Ricardo Mariz de Oliveira, embora levante 

distinção entre renda e proventos de qualquer natureza, o faz de maneira 

desnecessária, uma vez que o inciso II indica claramente que a totalidade do 

conteúdo do fato gerador do IR trata-se de aumento do patrimônio do 

contribuinte, ou seja, a aquisição de acréscimo patrimonial.16 

Tal entendimento também é seguido por Gilberto de Ulhôa Canto, Ian 

Muniz e Antonio Carlos Garcia de Souza, os quais indicam categoricamente que 

o inciso II do art. 43 do CTN indica que o conceito de acréscimo patrimonial é 

também estendido ao disposto no inciso I do referido artigo.  

Tendo isso em mente, torna-se necessário estabelecer os conceitos de 

patrimônio e de acréscimo patrimonial segundo a lei e a doutrina para que reste 

indiscutida a impossibilidade da categorização de uma operação de permuta 

sem torna no conteúdo do fato gerador do IR.  

Está disposto no art. 91 do CC/02 o conceito de patrimônio para o direito 

brasileiro, isto é, o complexo de relações jurídicas de uma pessoa, dotadas de 

valor econômico, que compõe uma universalidade de direito.  

Tendo isto em mente, Ricardo Mariz de Oliveira indica que os bens, 

embora mantenham suas individualidades caso a caso, são considerados 

todos parte dessa mesma universalidade de direito por terem um mesmo 

sujeito de direito. Nesse sentido, não são os bens físicos que constituem parte 

do patrimônio de determinado indivíduo, mas sim e exclusivamente os direitos 

de propriedade detidos pelo indivíduo sobre esses bens que, conjuntamente 

com os demais direitos e obrigações do indivíduo que possuam valor 

econômico, compõem o patrimônio dele.17 

Todavia, o art. 43, I-II CTN é claro ao estabelecer que o fato gerador do 

IR não se trata de mera alteração no patrimônio, mas sim de um acréscimo a 

ele. Neste sentido, indica Mariz de Oliveira que esse acréscimo patrimonial é 

caracterizado por uma soma de todos os fatores positivos e negativos, ou seja, 

                                                     
16 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 284 
17 Idem, p. 74 
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negócios jurídicos que adicionam ou retiram direitos desta universalidade em 

determinado período de apuração, com resultado positivo, assim indicando o 

devido acréscimo.18 

Dessa forma, não se pode afirmar que mero ingresso ao patrimônio de 

um indivíduo representa um acréscimo patrimonial, uma vez que pode não ser 

caracterizado como aumento patrimonial, embora ambos constituam, na 

terminologia de Mariz de Oliveira, um plus jurídico , ou seja, novo direito ou 

obrigação agregado à universalidade.19 

Para tanto, o doutrinador estabelece as figuras de mutação e 

permutação patrimoniais, a segunda não devendo ser confundida com o 

negócio jurídico de permuta descrito anteriormente. A mutação patrimonial é 

caracterizada por alteração no patrimônio que gere em seu montante positiva 

ou negativamente, ao passo que a permutação patrimonial constitui alteração 

no patrimônio que não constitua alteração no valor do patrimônio enquanto 

universalidade.20 Dessa forma, a substituição de um direito por outro de mesmo 

valor caracteriza-se como uma permutação patrimonial, dado que não há 

alteração do valor do patrimônio dos indivíduos participantes em decorrência 

dessa operação, ou seja, trata-se de simultânea entrada e saída sem alteração 

do montante total da universalidade.21 

Tendo esses conceitos em mente, a operação de permuta sem torna, 

como descrita anteriormente, pode ser devidamente caracterizada como uma 

permutação patrimonial, assim não se caracterizando como um acréscimo 

patrimonial, ou seja, como fato gerador do IR.  

Segue esse entendimento Luís Flávio Neto, que identifica na 

equivalência das prestações mútuas observadas no negócio jurídico de 

permuta hipótese de não incidência do IR, uma vez que a mera substituição de 

posições patrimoniais sem observação de aumento da universalidade não 

constitui materialidade do fato gerador do tributo conforme estabelecido no art. 

                                                     
18 Idem, ibidem 
19 Idem, p. 83 
20 Idem, p. 83-84 
21 Idem, p. 87 
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43, I-II CTN, não estando permitida a União cobrar o IR nesta situação.22 

Isso se dá levando em conta o fato de que, sendo necessário o confronto 

entre o valor de alienação e os custos de obtenção para o auferimento do ganho 

de capital, o fato de que na permuta sem torna estes valores se neutralizam, 

gerando uma alteração zero  no patrimônio do contribuinte.  

Nos termos de Victor Borges Polizelli, a permuta sem torna representa 

uma situação de continuidade , uma vez que a permutação patrimonial não 

constitui a mutação, que essa sim seria capaz de constituir acréscimo 

patrimonial.23 

O STJ também já se pronunciou nesse sentido, através do Recurso 

Especial ( ’Esp ) nº 1040630-ES, com o Ministro Luiz Fux defendendo que a 

mera permuta de bens, no caso troca de participações societárias, não é 

hipótese de acréscimo patrimonial por tratar-se de mera permutação 

patrimonial, não ensejando incidência do IR no caso.  

Além deste, recentemente foi reforçada essa posição através do REsp nº 

1.733.560 - SC, na qual o Ministro Herman Benjamin em seu voto seguido pelos 

demais membros da Segunda Turma afirma que na esfera tributária a permuta 

não pode ser equiparada para fins tributários à compra e venda por não haver 

auferimento de receita, lucro ou faturamento, concordando com a corte de 

origem no sentido de que isso é suficiente para não ensejar a cobrança de IR 

sobre essa operação.  

Tal entendimento foi seguido em demais acórdãos do STJ, tais quais 

REsp 1.624.920 - SC, REsp 1.754.618 - SC, REsp 1.804.497 - SC e REsp 

1.737.467 - SC, o qual os três últimos configurou o REsp nº 1.733.560 - SC 

como posicionamento do Tribunal, negando o provimento dos pleitos do Fisco 

como decisão monocrática.  

                                                     
22  FLÁVIO NETO, Luís. Criptomoedas e hipóteses de (não) realização da renda para fins 
tributários: o encontro das "tecnologias disruptivas" da economia digital com a "tradição" dos 
institutos jurídicos brasileiros. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, 
Rodrigo Maito da. Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos 
em Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 453. 
23  POLIZELLI, Victor Borges. O Princípio da Realização da Renda - Reconhecimento de 
Receitas e Despesas para fins do IRPJ. Série Doutrina Tributária, v. 7. São Paulo, IBDT/ 
Quartier Latin, 2012, p. 367. 
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A própria Administração Tributária, por sua vez, também já reconheceu 

esse entendimento, como disposto no Parecer PGFN/PGA n. 454/92, no qual 

em seu parágrafo 21 estabelece categoricamente que criar-se, fictamente, na 

permuta de bens, é violar o patrimônio. A sua tributação configuraria, por 

conseguinte, imposto sobre a propriedade e não sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza. Não existe lei mandando cobrar imposto sobre a permuta de 

bens, não onerosa. Ainda que existisse tal diploma legal, seria fulminado pela 

inconstitucionalidade. 24 

Tendo o exposto acima em mente, reitera-se que o negócio jurídico da 

permuta, quando não observada a presença de torna em pecúnia, não gera 

acréscimo patrimonial, ou seja, não se observa o fato gerador do IR como 

disposto no art. 43 do CTN.  

 

II.2. Da inexistência de renda disponível em operações de permuta sem torna  

 

De forma complementar porém independente do último ponto, sustenta-

se que em operações de permuta sem torna inexiste renda disponível, assim 

violando o art. 43, I-II do CTN.  

 

II.2.1. Da caracterização da disponibilidade de renda  

 

Conforme estipulado no art. 43, caput do CTN, para se configurar o fato 

gerador do IR não basta a existência de acréscimo patrimonial, mas também é 

necessária a verificação de disponibilidade econômica ou jurídica.  

Como exposto por Ricardo Mariz de Oliveira, a disponibilidade de renda, para 

efeitos do IR, trata-se de reflexo do princípio da capacidade contributiva, visto 

que o IR, por incidir sobre dado acréscimo patrimonial, deve retirar da mutação 

do patrimônio do contribuinte a parcela devida ao erário público apenas 

quando este estiver à disposição do contribuinte, sob pena de, ao retirar do 

contribuinte a parcela de um ganho o qual o contribuinte ainda não possui 

                                                     
24 Parecer PGFN/PGA 454/92, p. 11 
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acesso, tributar o patrimônio e não a renda.25 

Dessa forma, afirma o doutrinador que a disponibilidade de renda trata-

se de elemento intrínseco ao fato gerador do IR, não podendo ser afastado por 

norma legal e, especialmente importante para o presente caso, por mera 

interpretação jurídica existente .26 

Por este motivo o presente ponto deve ser considerado independente e 

complementar ao ponto anterior: caso seja acatado pelo Tribunal o 

entendimento de que não houve acréscimo patrimonial é consequente a 

ausência de disponibilidade, haja vista que um acréscimo inexistente 

tampouco pode ser considerado disponível, tornando-se ainda mais clara a 

violação do princípio da capacidade contributiva pela Recorrida, ao passo que, 

caso o Tribunal compreenda que houve acréscimo patrimonial, pela natureza 

dos bens permutados a renda adquirida não pode ser caracterizada como 

disponível, assim afastando por si só a incidência do IR. Explica-se.  

A disponibilidade de renda, conforme disposto no art. 43, caput do CTN 

divide-se em disponibilidades jurídica e econômica, termos não definidos no 

CTN, mas compreendidos pela doutrina. Mariz de Oliveira indica com razão que 

a diferenciação entre ambas as espécies de disponibilidade deve ser feita com 

base em suas fontes, uma vez que o conceito de patrimônio mescla o jurídico 

e o econômico, fazendo com que toda disponibilidade jurídica fosse também 

econômica caso se adotasse outra perspectiva de classificação.27 

Segundo o doutrinador, a disponibilidade econômica refere-se a rendas 

de origem não jurídica, ou seja, não sendo exigíveis de acordo com o direito, 

porém incorporando-se ao patrimônio do indivíduo devido a sua tradição, 

assim necessariamente adquirindo-se a renda antes da incorporação do 

direito.28 

Também conceitua a disponibilidade jurídica, que é a adequada para o 

                                                     
25 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Breves considerações sobre o significado da disponibilidade 
de renda do fato gerador do Imposto de Renda. 2016. Disponível em:  
<https://www.marizadvogados.com.br/wp-content/uploads/2018/02/NArt.03-2017.pdf>. 
Acesso em: 15 set. 2019. 
26 Idem, p. 3 
27 Idem, p. 7 
28 Idem, ibidem 
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enquadramento de direitos cuja incorporação ao patrimônio se deu por causa 

jurídica, tal que o recebimento da renda pode ser anterior ou concomitante a 

incorporação do direito.29  

É importante que ressaltar que essa concepção de disponibilidade 

jurídica, conforme o decidido no REsp n. 320455-RJ, indica que mero 

lançamento contábil não implica em incidência do IR, tal que podem 

representar apenas expectativa de receita futura, enquanto o patrimônio, cujo 

acréscimo disponível trata-se o fato gerador do IR, contém apenas direitos e 

obrigações dotados de valor econômico, não sendo incorporáveis a ele meras 

expectativas de direito. Ademais, uma mera expectativa de auferição de renda 

no futuro não constitui a disponibilidade sobre ela, ou seja, é indevida a 

auferição de IR nesse caso.30 

Como o presente pleito trata da classificação para fins tributários de 

duas operações de permuta sem torna, ou seja, negócios jurídicos, é decorrente 

que o presente ponto tratará da inobservância de disponibilidade jurídica 

conforme conceituado, tal que a situação fática em discussão não pode ser 

encaixada como hipótese de disponibilidade econômica.  

Tendo em mente o conceito de disponibilidade jurídica, vale o exposto 

por Luís Flávio Neto de que, pela disponibilidade tratar-se de elemento 

fundamental do fato gerador do IR, trata-se de escolha do legislador conferir 

ao IRPJ critério temporal que deve ser posterior ao momento da permuta, tal 

qual outra espécie de alienação, que enseje a aquisição de disponibilidade 

jurídica do acréscimo patrimonial sobre o bem recebido na troca.31 
 

II.2.2. Da não configuração de disponibilidade jurídica em permutas sem torna  

 

Afirma ainda explicitamente que tanto operações de permuta envolvendo 

criptomoedas e outros bens, serviços e direitos e permuta de criptomoeda por 

                                                     
29 Idem, ibidem 
30 Idem, p. 14 
31  FLÁVIO NETO, Luís. Criptomoedas e hipóteses de (não) realização da renda para fins 
tributários: o encontro das "tecnologias disruptivas" da economia digital com a "tradição" dos 
institutos jurídicos brasileiros. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, 
Rodrigo Maito da. Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos 
em Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 454 
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outra criptomoeda não32 configuram33 hipótese de disponibilidade da renda.  

O primeiro caso se dá por dever de aplicar-se o art. 108, § 1º do CTN, que 

disciplina que o emprego de analogia não pode levar à exigência de tributo não 

exigido em lei, assim, tendo em mente que os criptoativos tratam-se de bens 

móveis comuns na ausência de regulamentação específica, não podem ser 

equiparados a pecúnia com o intúito de falsamente enquadrar uma operação 

de permuta como uma compra e venda, a qual ensejaria a incidência do IR. O 

segundo caso, por sua vez, se deve a ausência de regulamentação dos 

criptoativos, reconhecida pela própria Receita Federal do Brasil, uma vez que 

inexiste cotação oficial para estes bens, assim, mesmo que exista algum 

mecanismo que permita a visualização de cera cotação  para um criptoativo, 

não é possível extrair dela elemento para o enquadramento do fato gerador do 

IR, uma vez que se observa apenas a potencialidade e não a efetiva 

disponibilidade da renda.  

Seguem esse entendimento também Nader e Saraiva, afirmando que em 

permutas de bens e direitos o acréscimo patrimonial só pode ser tributado no 

momento de realização efetiva de um dos direitos em evento que enquadre-se 

a segregação de patrimônio de terceiro para ingressar no patrimônio do 

contribuinte, uma vez que mero direito obtido através da permuta não implica 

no recebimento atual ou futuro de recurso . Para eles, apenas a torna e pecúnia 

é a única hipótese de34  percepção de disponibilidade de renda em um negócio 

jurídico de troca.35 

Fabiana Carsoni, por sua vez, aponta que os acréscimos patrimoniais 

observados no período de aferição do IR devem ser reais e efetivos, ou seja, 

realizados, uma vez que a renda virtual não tem disponibilidade adquirida, 

assim não ensejando incidência do IR.36 

                                                     
32 Idem, p. 454-455 
33 Idem, p. 456 
34  NEDER, Marcos Vinicius; SARAIVA, Telírio Pinto. Permuta de bens e direitos: renda não 
realizada. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Maito da. 
Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em Homenagem 
a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 298 
35 Idem, p. 300 
36 DA SILVA, Fabiana Carsoni Alves Fernandes. Regimes Tributário e Contábil da Permuta e a 
Realização da Renda. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo 
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Dessa forma, um direito obtido em permuta sem torna possui a potência 

de em momento futuro transformar-se em renda efetiva no momento de sua 

realização, mas, antes disso não gera ao contribuinte obrigação tributária de 

pagamento do IR por motivo de não enquadramento no fato gerador do próprio 

tributo, dado que caso o IR fosse pago neste momento o valor não seria parcela 

da renda obtida na realização do direito mas sim advindo do patrimônio deste, 

descaracterizando o IR.37 

Tendo clara a inexistência de disponibilidade jurídica e não 

caracterização de disponibilidade econômica em um negócio jurídico de 

permuta sem torna, faz-se útil esclarecer que não cabe no presente caso 

argumento contábil em sentido contrário.  

 

II.2.3. Do não cabimento de argumento contábil a favor da tributação de 

permuta sem torna  

 

O modo como é refletido na maneira como a contabilidade observa o 

negócio jurídico da permuta, disposto no Pronunciamento Técnico CPC 27 

( CPC27 ) em seu item 24, identifica que caso não seja possível aferir o valor 

justo dos bens permutados, o custo do ativo adquirido será igual ao valor 

contábil do ativo cedido.  

Adicionando a isso, Neder e Saraiva apontam que, com base na Lei n. 

12.973/2014, o ganho realizado com base em avaliação de valor justo pode ser 

diferido para o momento da efetiva realização do ativo cedido na permuta , 

fazendo com que seja neutro para fins fiscais38  uma contabilização de ativo 

permutado por valor justo, como é disciplinado no CPC27.  

Também é disciplinada da mesma maneira a permuta no 

Pronunciamento Técnico CPC 47, que em seus itens 66 e 67 institui o mesmo 

                                                     
Maito da. Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em 
Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 320 
37 Idem, ibidem 
38  NEDER, Marcos Vinicius; SARAIVA, Telírio Pinto. Permuta de bens e direitos: renda não 
realizada. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Maito da. 
Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em Homenagem 
a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 295. 
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procedimento em permutas realizadas entre fornecedor e cliente.  

Nesse entendimento segue também Fabiana Carsoni, que adiciona que 

a finalidade da contabilidade é representar aos usuários das demonstrações 

contábeis, ou seja, investidores, financiadores, credores, entre outros a 

situação financeira de uma entidade, ao passo que a finalidade do Direito 

Tributário é garantir a arrecadação sem ultrapassar direitos e garantias 

conferidos aos sujeitos passivos das obrigações tributárias39.  

A doutrinadora também esclarece que a grande diferença entre a 

contabilidade e o direito civil nas questões de permutas se dá na importância 

da natureza dos bens, para a contabilidade a natureza sendo relevante no 

sentido de que permutas de bens semelhantes não gera dever de reconhecer 

receita, em oposição às permutas de bens de natureza distinta, ao passo que 

no direito civil a natureza dos bens é irrelevante para o negócio jurídico da 

troca40  

Dessa forma, embora o lançamento contábil de uma operação de 

permuta sem torna venha a destacar um valor justo a partir da mensuração dos 

direitos permutados, como deve por suas normas, tal mensuração é 

meramente presumida, tal que representa mera mensuração do preço que esse 

bem poderia representar para um entidade em transação de Mercado.41 

Tendo isso em mente, um lançamento contábil de operação de permuta 

sem torna que registre o bem a valor justo não deve servir de suporte para a 

incidência do IR por representar distanciamento da liquidez e certeza 

necessárias para a configuração da disponibilidade de renda, assim 

descabendo o enquadramento desse negócio jurídico como fato gerador do IR 

conforme estipulado no art. 43, caput CTN.42 

Destarte, embora reconheça-se que a permuta constitua hipótese de 

alienação, sendo essa um dos requisitos que devem ser observados para fim 

                                                     
39 DA SILVA, Fabiana Carsoni Alves Fernandes. Regimes Tributário e Contábil da Permuta e a 
Realização da Renda. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo 
Maito da. Direito Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em 
Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 312 
40 Idem, p. 315 
41 Idem, p. 323 
42 Idem, ibidem 
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de perceber a realização da renda, não cabe classificar a permuta como 

hipótese de incidência do IR, tal que mesmo sendo uma alienação a permuta 

sem torna possui apenas ganho potencial e virtual, não sendo juridicamente 

possível a tributação de renda não realizada nos termos do art. 43, caput CTN, 

devendo o argumento contábil pró-tributação ser neutralizado sob pena de 

descaracterização do IR.  

 

II.3. Da violação ao princípio da legalidade  

 

II.3.1. Do principio da legalidade  

 

Próprio do Estado de Direito, o Princípio da Legalidade é uma garantia 

ao cidadão contra o exercício da soberania do governo. Tendo em vista que 

esta soberania, se desempenhada de forma irrestrita, pode culminar em abuso 

de poder, foi instituído o império da lei enquanto única fonte de imposição aos 

cidadãos. Assim, ao dispor sobre os direitos e as garantias fundamentais, a 

Constituição prevê em seu art. 5, II:  

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei;  

Deste modo, qualquer intervenção estatal sobre a propriedade ou sobre 

a liberdade das pessoas só pode advir da expressa previsão legal.  

A mesma ideia se manifesta no art. 37, CF, que aborda mais 

especificamente o dever da Administração Pública de garantir tal princípio:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade (...)  

A partir do texto, entende-se a legalidade como base ao exercício 

administrativo do Estado. Nas palavras de Carvalho Filho, do supramencionado 

artigo se extrai as diretrizes fundamentais da Administração, de modo que só 

se poderá considerar válida a conduta administrativa se estiver compatível 

com eles . Em consonância, Paulo de Barros Carvalho, comparando a aplicação 

do princípio em voga no direito público e no direito privado, afirma:  
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os princípios ontológicos de direito público ou privado são vedações tácitas, 

mediante os quais, respectivamente, o que não estiver permitido estará proibido e 

o que não estiver proibido por lei estará permitido. 43 

 

Enquanto princípio, a legalidade atua como mandamento nuclear do 

sistema jurídico, revelando a racionalidade da norma. Assim,  a desatenção ao 

princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório 

mas a todo sistema de comando. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade . Em outras palavras, qualquer atividade44 administrativa 

não autorizada por lei é ilícita.45 
 

II.3.2 Da estrita legalidade tributária  

 

O princípio da legalidade, mais uma vez positivado na Constituição, é 

aplicado especificamente à matéria tributária, no art. 150, I, CR. Este se traduz 

na máxima de que nenhuma pessoa jurídica de direito público pode instituir ou 

majorar tributos sem lei que o estabeleça.  

Schoueri desenvolve o entendimento do enunciado indicando que no 

ordenamento jurídico brasileiro, o Princípio da Legalidade implica reserva 

absoluta de lei: a totalidade da matéria tributada deve vir regulada 

exclusivamente por lei, ou por atos com força de lei.46 Positivada como cláusula 

pétrea, nos termos do artigo 60, § 4, III, CR, a separação dos poderes 

impossibilita a inferência de que decisão do Executivo conta com a 

concordância tácita do Legislativo. Esta se fará, necessariamente, de modo 

expresso.  

Coadunando com tal idéia, Regina Helena Costa extrai do enunciado que 

somente a lei pode: (i) impor obrigações aos particulares; (ii) proibir 

comportamentos aos particulares; (iii) prever infrações; e (iv) cominar 

penalidades.  

                                                     
43 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência, 10. ed. 
rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2015. p. 213 
44 Elementos do Direito Administrativo, p.230, citado por Geraldo Ataliba, in Revista de Direito 
Mercantil nº 56, p.6 
45 SAYAGUÉS LASO. Tratado de derecho administrativo, v. I, p. 383. 
46 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário, 2. ed.  São Paulo : Saraiva, 2012. p. 
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II.3.3 Da aplicação da estrita legalidade tributária às obrigações acessórias 

 

O direito é formado por um vasto número de normas que, para 

produzirem efeitos jurídicos, devem ser aplicadas. A aplicação resulta em uma 

nova norma, individual e concreta. Nesse caminhar, há normas estipulando 

como outras normas devem ser produzidas, sendo essas o fundamento de 

validade das normas produzidas, por exemplo, os princípios. Assim, no direito 

tributário, tanto a produção de obrigação principal, como a produção da 

obrigação acessória, têm de percorrer todo esse trajeto, valendo-se de 

dispositivos constitucionais, legais e infralegais.  

Tratando especificamente da obrigação tributária acessória, prevista no 

art. 113, §2º, CTN: § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária 

e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.  

Entende-se por legislação tributária um complexo de normas jurídicas 

veiculadas através de expressa disposição em lei em sentido formal, sendo 

descabida sua imposição por atos infralegais. Assim, a imposição de obrigação 

acessória deve estar prevista em lei. 

O mesmo se aplica às multas decorrentes de eventual descumprimento 

de obrigação acessória, ou seja, essas devem estar estabelecidas em lei, como 

depreende-se do art. 97, V, do CTN:  

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:  

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões 

contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela 

definidas;  

Neste sentido, é a decisão do Superior Tribunal de Justiça:  

PE—ALIDADE. P’I—CÍPIO DA LEGALIDADE.  

1. Inviável, por via de Instrução Normativa, ampliar o conteúdo de 

objetivo punitivo tributário.  

2. Qualquer multa por descumprimento de obrigação acessória 

depende de ter previsão legal.  

[...]  
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6. Recurso especial não provido (STJ - PRIMEIRA TURMA - REsp 

1035244/PR - ministro JOSÉ DELGADO - Data do Julgamento 

20/05/2008 - Data da Publicação/Fonte DJ 23.06.2008 p. 1).   

 

Conclui-se que a natureza jurídica das Instruções Normativas não 

comporta eficácia normativa suficiente para instituir obrigações tributárias 

acessórias, tampouco para fixar multa em decorrência de sua inobservância. 

Para tanto deve haver previsão advinda de lei em sentido estrito.  

A transposição do acima enunciado aos fatos sob análise nos permite 

concluir que, ao autuar Jorge, a Receita infringiu o princípio da legalidade, vez 

que não estão presentes os elementos ensejadores da incidência do IR em 

nenhuma das permutas realizadas. Além disso, tampouco estão presentes os 

elementos que permitem a exigência de declaração referente às operações 

realizadas. Destarte, a autoridade pública impôs obrigações ao particular sem 

respaldo da lei, isto é, agindo de forma inconstitucional, de modo que a 

autuação não deve produzir efeitos.  

 

II.4. Da inexistência do dever de declarar as operações de permuta sem torna 

na Declaração de Ajuste Anual  

 

II.4.1. Da não aplicação da IN N°1888  

 

Conforme narrados nos fatos, Jorge foi autuado em razão de não ter 

declarado as operações, ocorridas em 2017, de permuta de 1(um) Bitcoin por 

150 (cento e cinquenta) Litcoins e de 150 (cento e cinquenta) Litcoins por um 

carro em sua Declaração de Ajuste Anual. Já a obrigatoriedade de prestação 

de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria 

Especial da ’eceita Federal do Brasil (’FB) , surge, somente, no dia 1º de 

agosto de 2019, data de vigência da Instrução 1888, como dispõe o art. 13 da 

norma. Exigir a prestação das informações anteriormente a esta data seria 

aplicar a norma supralegal de forma retroativa.  

É evidente, portanto, que as disposições contidas na Instrução 
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Normativa RFB nº 1888 não são aplicáveis ao caso concreto, visto que tal 

tratamento violaria o princípio da irretroatividade tributária, positivado no art. 

150, III, "a", CR.  

 

II.4.2. Da irretroatividade  

 

A irretroatividade é garantia constitucional, positivada no art. 5º, XXXVI, 

CR. Acerca desta, Regina Helena Costa esclarece:  

 

Atos estatais não podem tanger direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa 

julgada, pois tanto os atos administrativos, quanto as decisões judiciais resultam 

da aplicação da lei aos casos concretos. Desse modo, leis, atos administrativos e 

decisões judiciais devem produzir ou projetar os seus efeitos para o futuro. O 

pretérito, desse modo, tem que ser resguardado por uma questão de segurança. 47 

 

Assim, a lei e as normas dela decorrentes devem irradiar seus efeitos 

para o futuro, protegendo situações já consolidadas e tornando intangível o 

passado, sempre que se tratar de instituição de ônus a alguém. Portanto, não 

cabe a exigência da prestação de informações sobre operações realizadas em 

2017 por parte da autoridade fazendária, consubstanciada em norma de 2019.  

 

II.4.3. Da vigência da IN N° 1794  

 

O regramento à época vigente encontrava-se na IN RFB nº 1794, de 23 

de fevereiro de 2018. Uma vez que este dispõe sobre a apresentação da DAA 

referente ao exercício de 2018, ano-calendário de 2017, pela pessoa física 

residente no Brasil.  

Contudo, o referido normativo não dispunha expressamente acerca das 

operações realizadas com criptoativos, como aquelas realizadas por Jorge. 

Tanto reconheceu-se a abstenção da legislação tributária em reger essas 

operações que, em 2015, foi proposto o Projeto de Lei nº 2303, buscando incluir 

as moedas virtuais na definição de arranjos de pagamento , alterando a Lei nº 

                                                     
47 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário, 8ed., Parte 1, Capítulo 3.4 
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12.865, de 2013, o que levaria à regulação por parte do Banco Central do Brasil.  

Além disso, a própria publicação da já afastada Instrução 1888, em 2019, 

evidencia a prévia ausência de legislação tributária a abordar as operações 

realizadas com criptoativos, dado que seu objeto é exatamente esse.  

Assim, a aplicação da supracitada Instrução 1888, tornando obrigatória 

a apresentação da Declaração, às operações realizadas por Jorge, culminaria 

em afronta ao princípio da legalidade e da irretroatividade.  

Ainda que se insistisse na aplicação da Instrução 1794, esta se daria 

com base em um dos três incisos a seguir afastados:  

 

I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi 

superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e 

setenta centavos)  

 

Uma vez que não houve o recebimento de rendimentos - o que 

pressupõe a percepção de renda - por parte de Jorge em nenhumas das 

permutas sem torna por ele realizadas, não é possível fazer a subsunção dos 

fatos a este inciso. Desse modo, falta condição sine qua non para que haja a 

necessidade de obrigação da apresentação da DAA.  

Como explicado anteriormente, houve a troca de um bem por outro sem 

a adição de qualquer valor monetário (permuta sem torna). Desse modo, não 

há a plena distinção entre coisa e preço, há dois objetos que servem 

reciprocamente de preço  , como esclarece ”enosa.4849 

Embora a permuta seja considerada hipótese de alienação, isto é, base 

tributável para o IR de ganhos de capital, o valor da alienação será considerado 

apenas o valor da torna e no presente caso, não houve ganho algum, dado que 

houve a troca de prestações juridicamente equivalentes, cujo valor foi 

subjetivamente atribuído aos bens em questão pelas partes.  

Nem se alegue que a situação prática subsume-se ao inciso II, uma vez 

que tal entendimento pressupõe, bem como o anterior, a necessidade que os 

rendimentos tenham sido recebidos, renda auferida:  

                                                     
48 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil - Contratos em espécie. São Paulo: Atlas, 2014, p.98-99 
49 Idem, ibidem 
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II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais);  

É dizer, para que os rendimentos cuja soma tenha sido superior a 40 mil 

reais impliquem a necessidade de obrigação da apresentação da Declaração, 

esses devem ter sido percebidos pelo contribuinte. No caso concreto, contudo, 

não houve qualquer recebimento de rendimentos.  

A hipótese prevista no inciso III, por sua vez, também não é aplicável ao 

caso, pois, como extensamente exposto no ponto II.2., o ganho de capital no 

caso da permuta de criptomoedas é apenas potencial e, portanto, incapaz de 

conduzir à disponibilidade efetiva da renda e, consequentemente, à sua 

tributação.  

III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou 

direitos sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de 

valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;  

É evidente que o ganho de capital que trata o dispositivo 

retromencionado diz respeito ao ganho efetivo, i.e., passível de tributação pelo 

legislador, mas jamais ao ganho de capital potencial, como é o caso concreto, 

visto esse não ter sido efetivamente materializado. Ante o exposto, afasta-se a 

aplicação deste inciso também.  

Quanto ao enquadramento da realização da operação de alienação em 

assemelhadas , o art. 56, § 2º, da IN RFB N° 1585 explica:  

§ 2º São consideradas assemelhadas às bolsas de que trata este artigo, 

as entidades cujo objeto social seja análogo ao das referidas bolsas e que 

funcionem sob a supervisão e fiscalização da CVM. 

A operação realizada por Jorge não ocorreu em entidade que funcione 

sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários. Como abordado em 

ponto anterior, a própria já se manifestou, em seu Relatório Semestral Julho-

Dezembro 2017, página 149, afirmando que o Bitcoin não é considerado um 

valor mobiliário. Logo, não está sujeito à regulação da Comissão.  

Resta claro que a previsão do inciso sob análise não cabe no caso 

concreto.  



622 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

II.4.4. Da multa indevida  

 

No mais, aplicar a penalidade do art. 44, inc. I, da Lei nº 9.430/96 

resultaria na exigência de um pagamento objetivamente indevido, como 

classifica Regina Helena Costa. Isso pois, não há como alegar o 

descumprimento da obrigação de prestar informações na DAA, vez que esta 

obrigação inexistia à época da realização das operações com criptoativos. 

Novamente, a conduta da Fazenda implicaria afronta ao princípio da legalidade 

e irretroatividade e, para além disso, culminaria em enriquecimento sem causa 

por parte das autoridades fazendárias, o qual, nos termos do art. 884 do Código 

Civil, consiste no locupletamento à custa alheia, no caso concreto, de Jorge.  

De fato, ao exigir o pagamento de multa por descumprimento de 

obrigação acessória inexistente, o Estado acaba por criar cenário propício para 

o enriquecimento, sem justa causa, à custa de outrem, vez que cria espécie de 

expropriação do bem privado não respaldada pela via legal.  

 

III. DAS CONCLUSÕES  

 

Ante todo o exposto, é possível assentar, objetivamente, as seguintes 

teses: I. Os criptoativos, no caso Bitcoin e Litcoin, na ausência de 

regulação específica, devem ser considerados como coisa comum , ou 

seja, bem movel.  

II. As permutas envolvendo criptoativos realizadas por Jorge Pereira 

não devem ser objeto de incidência do IR de ganho de capital, art. 43 

da Lei nº.5.172/66, vez que não houve acréscimo patrimonial. 

Inexistindo torna, tem-se a manutenção do patrimônio (ponto II.1). 

25 

III. Em operações de permuta sem torna, inexiste acréscimo 

patrimonial e, mesmo caso se entendesse haver renda, essa não 

estaria disponível, faltando a disponibilidade jurídica ou econômica 

sobre o acréscimo patrimonial, requisito de configuração do fato 

gerador do IR, art. 43, caput do CTN. (ponto II.2)  
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IV. Cobrar IR e exigir a prestação de informações na DAA, no presente 

caso, infringe o princípio da legalidade, dado a ausência de respaldo 

legal. (ponto II.3)  

V. Inexiste o dever de declarar as operações realizadas, vez que as 

permutas realizadas por Jorge não se enquadram na previsão da 

norma vigente à época. (ponto II.4.3)  

VI. Não deve haver a aplicação da penalidade do art. 44, inc. I, da Lei 

nº 9.430/96 por não ser devida a apresentação da DAA, sendo seu 

pagamento indevido. (ponto II. 4.4)  

 

IV. DOS PEDIDOS  

 

Por todo o exposto, o Recorrente comparece, respeitosamente, perante 

V. Exas., a fim de reiterar o pedido formulado nas Contrarrazões ao Recurso 

Extraordinário, para que seja dado provimento ao recurso por ele interposto, 

nos termos da fundamentação exposta. Nestes termos,  

Pede e espera o deferimento.  

 

V. DAS REFERÊNCIAS  

 

V.1. REFERÊNCIAS NORMATIVAS  

 

Banco Central do Brasil, Comunicado n. 31379/2017 . 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Promulgada em 5 de 
outubro de 1988.  
 
BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. 
BRASIL. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Altera a legislação do 
imposto de renda e dá outras providências.  
 
BRASIL. Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Institui a Unidade Fiscal de 
Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. 
BRASIL. Lei nº. 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do 
imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social 
sobre o lucro líquido, e dá outras providências.  
 



624 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

BRASIL. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a legislação 
tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo 
administrativo de consulta e dá outras providências.  
 
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil.  
 
BRASIL. Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013. Autoriza o pagamento de 
subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar 
e de etanol que especifica e o financiamento da renovação e implantação de 
canaviais com equalização da taxa de juros; dispõe sobre os arranjos de 
pagamento e as instituições de pagamento integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB); autoriza a União a emitir, sob a forma de 
colocação direta, em favor da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), 
títulos da dívida pública mobiliária federal; estabelece novas condições para 
as operações de crédito rural oriundas de, ou contratadas com, recursos do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE); altera os prazos 
previstos nas Leis nº 11.941, de 27 de maio de 2009, e nº 12.249, de 11 de 
junho de 2010; autoriza a União a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas 
subsidiárias para atuar na gestão de recursos, obras e serviços de engenharia 
relacionados ao desenvolvimento de projetos, modernização, ampliação, 
construção ou reforma da rede integrada e especializada para atendimento da 
mulher em situação de violência; disciplina o documento digital no Sistema 
Financeiro Nacional; disciplina a transferência, no caso de falecimento, do 
direito de utilização privada de área pública por equipamentos urbanos do tipo 
quiosque, trailer, feira e banca de venda de jornais e de revistas; altera a 
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na cadeia de 
produção e comercialização da soja e de seus subprodutos; altera as Leis nºs 
12.666, de 14 de junho de 2012, 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 11.508, 
de 20 de julho de 2007, 9.503, de 23 de setembro de 1997, 9.069, de 29 de 
junho de 1995, 10.865, de 30 de abril de 2004, 12.587, de 3 de janeiro de 
2012, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 10.925, de 23 de julho de 2004, 
12.350, de 20 de dezembro de 2010, 4.870, de 1º de dezembro de 1965 e 
11.196, de 21 de novembro de 2005, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 
1972; revoga dispositivos das Leis nºs 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, 
de 23 de julho de 2004, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e 4.870, de 1º de 
dezembro de 1965; e dá outras providências.  
 
BRASIL. Lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014. Altera a legislação tributária 
federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, à 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para o 
PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins; revoga o Regime Tributário de Transição - RTT, instituído pela Lei nº 
11.941, de 27 de maio de 2009; dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica 
domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de 
participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas; 
altera o Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e as Leis nºs 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 8.981, de 20 
de janeiro de 1995, 4.506, de 30 de novembro de 1964, 7.689, de 15 de 



Equipe 00328  Contribuinte | 625 
 

dezembro de 1988, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.865, de 30 de abril 
de 2004, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, 12.865, de 9 de outubro de 2013, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 
9.656, de 3 de junho de 1998, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 10.485, de 3 de 
julho de 2002, 10.893, de 13 de julho de 2004, 11.312, de 27 de junho de 
2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 12.249, de 11 de junho de 2010, 12.431, 
de 24 de junho de 2011, 12.716, de 21 de setembro de 2012, e 12.844, de 19 
de julho de 2013; e dá outras providências. CVM. Relatório Semestral de Julho 
- Dezembro 2017, p. 149 e seg. Aprovado pelo Comitê de Gestão de Riscos em 
16/04/2018.  
 
Ministério da Economia. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 
Imposto Sobre a Renda - Pessoa Física. Exercício de 2019. Ano-calendário de 
2018. Pergunta n. 447. Parecer PGFN/PGA n. 454/92.  
 
Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado.  
 
Pronunciamento Técnico CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente.  
 
V.2.REFERÊNCIAS À JURISPRUDÊNCIA  
 
STJ - CC: 161123 SP 2018/0248430-4, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
Data de Julgamento: 28/11/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 
DJe 05/12/2018 STJ - REsp nº 320.455 - RJ, Relator: Min. GARCIA VIEIRA, 
Data de Julgamento: 07/06/2001, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJ 20/08/2001 STJ - REsp: 1.035.244 PR 2008/0044800-1, Relator: Min. JOSÉ 
DELGADO, Data de Julgamento: 20/05/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 23/06/2008 STJ - REsp: 1.040.630 ES 2008/0059263-6, 
Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 
29/05/2015  
 
STJ - REsp nº 1.624.920 - SC, Relator: Min. OG FERNANDES, Data de 
Publicação: DJe 24/05/2019  
 
STJ - REsp nº 1.737.467 - SC, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
Data de Publicação: DJe 12/06/2019  
 
STJ - REsp nº 1.754.618 - SC, Relator: Min. OG FERNANDES, Data de 
Publicação: DJe 23/05/2019  
 
STJ - REsp nº 1.804.497 - SC, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
Data de Publicação: DJe 12/06/2019  
29 
STJ - REsp nº 1.733.560 - SC, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Data de 
Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 
21/11/2018. 
 
 



626 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

V.3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
ALVES, José Carlos Moreira. As Figuras Correlatas da Elisão Fiscal. In. Revista 
Fórum de Direito Tributário. Belo Horizonte: Fórum, n. 1, 2003. 
 
AZEVEDO JUNIOR, Jose Osorio de. Compra e venda, troca ou permuta. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 141p. (Biblioteca de direito civil. Estudos 
em homenagem ao professor Miguel Reale, v.3). ISBN 8520327885 (broch.)  
 
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da 
incidência. 10ª ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2015.  
 
COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 8ª ed.  
 
DA SILVA, Fabiana Carsoni Alves Fernandes. Regimes Tributário e Contábil da 
Permuta e a Realização da Renda. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio; 
FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Direito Tributário Princípio 
da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em Homenagem a Ricardo 
Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 308-328.  
 
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Da permuta no direito brasileiro. In: Revista 
de Direito Privado, v. 62, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015. 
  
FLÁVIO NETO, Luís. Criptomoedas e hipóteses de (não) realização da renda 
para fins tributários: o encontro das "tecnologias disruptivas" da economia 
digital com a "tradição" dos institutos jurídicos brasileiros. In: ZILVETTI, 
Fernando Aurelio; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Direito 
Tributário Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em 
Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 444-461.  
 
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Breves considerações sobre o significado da 
disponibilidade de renda do fato gerador do Imposto de Renda. 2016. 
Disponível em: <https://www.marizadvogados.com.br/wp-
content/uploads/2018/02/NArt.03-2017.pdf>. Acesso em: 09 set. 2019.  
 
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: 
Quartier Latin, 2008. 
 
MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado: Direito das obrigações: 
compra e venda e troca, contrato estimatório. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012 NEDER, Marcos Vinicius; SARAIVA, Telírio Pinto. Permuta de 
bens e direitos: renda não realizada. In: ZILVETTI, Fernando Aurelio;  
 
FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Direito Tributário Princípio 
da Realização no Imposto sobre a Renda: Estudos em Homenagem a Ricardo 
Mariz de Oliveira. São Paulo: Ibdt, 2019. p. 288-307. POLIZELLI, Victor Borges. 
O Princípio da Realização da Renda - Reconhecimento de Receitas e Despesas 
para fins do IRPJ. Série Doutrina Tributária, v. 7. São Paulo, IBDT/ Quartier 



Equipe 00328  Contribuinte | 627 
 

Latin, 2012. 
 
SAKAMOTO, S. Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Disponível em: 
https://bitcoin.org/bit-coin.pdf. Acesso em: 12/09/2019.  
 
SAYAGUÉS LASO. Tratado de derecho administrativo, v. I.  
 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário, 2ª ed.  São Paulo : Saraiva, 2012. 
 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil - Contratos em espécie. São Paulo: 
Atlas, 2014  
 



 



 

 

Escola Superior Dom Helder Câmara - Belo Horizonte - MG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III TAX MOOT BRAZIL  

Equipe 00327 – Contribuinte 

 

 

 

 

 

 

Alberto do Rego Freitas Dabus Maluf 

Gustavo Bueno Makovnik 



 



 

 
DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  

 

1. DA DESCRIÇÃO FÁTICA  

 

1. Jorge Pereira ( Contribuinte  ou ’ecorrente ), ora recorrente do presente  

’ecurso Extraordinário ( ’E ) para ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal  

( STF ), vem expor os fatos que o levaram a ajuizar a presente demanda judicial 

contra ato da administração fiscal, que, conforme será exposto no decorrer 

deste memorial, contém flagrantes inconstitucionalidades.  

2. Em 2016, veio a Recorrente a adquirir de Exchange domiciliada no Brasil, uma  

unidade do criptoativo denominado Bitcoin , tendo pago o valor de R$ 3.500,00 

(três  mil e quinhentos reais) por ela.  

3. Posteriormente, no ano de 2017, através da mesma Exchange, permutou sua  

unidade de Bitcoin por cento e cinquenta unidades de Litcoins, outra espécie de  

criptoativos. À época da permuta, sua unidade de Bitcoin apresentava cotação 

no valor  de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).  

4. Veio, posteriormente, também em 2017, a adquirir um automóvel utilizando 

seus  Litcoins como forma de pagamento, em operação fixada no valor de R$ 

120.000,00 (cento  e vinte mil reais).  

5. Em 2019, posteriormente às transações efetuadas por Jorge Pereira, a 

’eceita  Federal do Brasil ( ’FB ), editou a Instrução —ormativa ( I— ) nº 1.888, 

prevendo que  as exchanges brasileiras e pessoas físicas ou jurídicas que 

realizarem operações com  criptoativos superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), terão o dever de declarar suas  operações.  

6. Ocorre que, mesmo tendo sido a referida Instrução Normativa editada após 

as  transações efetuadas por Jorge Pereira, veio a RFB baseada em sua nova IN 

a autuar Jorge  Pereira, pelos seguintes motivos:  

 

I. ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de ’enda por ganho de  capital 

com relação à sua unidade de Bitcoin, haja vista a aquisição de 01 (um)  Bitcoin no 
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ano de 2016 por R$ 3.500,00 e a utilização deste para a aquisição  de 150 (cento 

cinquenta) Litcoins no ano de 2017, em operação avaliada em  R$ 66.000,00;  

II. ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho de  capital 

com relação aos 150 (cento e cinquenta) Litcoins que havia adquirido em 2017, eis 

que trocados pela sua unidade de Bitcoin em operação avaliada  em R$ 66.000,00 

e utilizados para a compra de um carro também em 2017,  em operação fixada no 

valor de R$ 120.000,00; e III. ter deixado de declarar as operações realizadas em 

sua Declaração de  Ajuste Anual. 1 

 

7. Indignado com as razões de sua autuação, Jorge Pereira ajuizou a ação 

anulatória  que ora chega ao STF contra o auto de infração da RFB, para que as 

decisões proferidas  nasinstâncias ordinárias sejam reformadas, em vista das 

flagrantes inconstitucionalidades  constantes do referido auto de infração, 

inconstitucionalidades estas que serão  detalhadamente explanadas nas razões 

jurídicas que passa a ora Recorrente a expor.  

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

 

8. Data máxima vênia Vsa. Exas., contudo, as decisões das instâncias ordinárias  

merecem ser reformados, bem como as alegações feitas pela RFB no auto de 

infração  apresentado em face do Recorrente, haja vista a incompatibilidade que 

apresentam com  o ordenamento jurídico, pelo fato de que infringem aos 

princípios constitucionais da  Legalidade, da reserva legal e da Irretroatividade 

tributárias, previstos, respectivamente  no art. 150, inc. I, no art. 146, inc. III, 

alínea a  e no art. 150, inc. III, alínea a , todos do  texto constitucional, conforme 

será detalhadamente exposto nos subtópicos deste  capítulo.  

9. Passa agora o Recorrente a expor as minúcias das inconstitucionalidades e  

ilegalidades ora suscitadas.  

 

 

 

                                                     
1  Caso do III Tax Moot Brasil  Disponível em: 
https://taxmootbrazil.eventize.com.br/index.php?pagina=6 
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2.1. DO MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE  TRIBUTÁRIA  

 

 

10. No presente caso, vê-se flagrante afronta ao princípio constitucional da 

legalidade  tributária, uma vez que a Receita Federal se baseou em uma 

Instrução Normativa  para exigir o Imposto de Renda do Recorrente.  

11. Conforme se depreende do art. 59 da Carta Magna, as Instruções 

Normativas da  RFB não se enquadram no conceito de lei, senão vejamos:  

 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:  

I - emendas à Constituição;  

II - leis complementares;  

III - leis ordinárias;  

IV - leis delegadas;  

V - medidas provisórias;  

VI - decretos legislativos;  

VII - resoluções.  

 

 Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 

alteração e consolidação das leis. 2
 

12. Para Luís Eduardo Schoueri3, o inc. III do art. 97 do CTN veda a exigência de  

tributo sem sua previsão em lei, in verbis:  

 

Eis aí o conteúdo do Princípio da Legalidade: não se contenta o legislador  

complementar em exigir que o tributo seja genericamente previsto na lei;  

tampouco lhe basta a definição da hipótese tributária: também o consequente  

normativo, isto é o an e o quantum debeatur, representados pela definição do  

sujeito passivo, da base de cálculo e da alíquota, todos devem ser previstos na  

própria lei. Pode o legislador apenas instituir  o tributo, genericamente,  deixando 

para o Poder Executivo definir a hipótese tributária? A  resposta negativa se extrai 

do inciso III, acima. Por sua vez, definir o fato  gerador  é dispor sobre cada um de 

seus aspectos. Não pode o legislador,  por exemplo, definir o aspecto material mas 

deixar o aspecto pessoal para  um ato do Poder Executivo. Não. Todos os aspectos 

                                                     
2 Constituição Federal 
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. Ed. Saraiva: São Paulo, 2016, pp. 308 e 310. 
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decorrerão da lei.  (grifos nossos)  

 

13. Gerd Willi Rothman4, por seu turno, assim dispõe:  

 

Conformidade da tributação com o fato gerador , que, como se verá,  assume a 

feição de princípio (mandamento de otimização), ao dispor que  não pode a lei 

deixar ao critério da administração a diferenciação  objetiva, devendo ela própria 

realizar esta diferenciação, prevendo, na  maior medida possível, os aspectos 

necessários à configuração do fato  gerador . Assim, não basta o legislador 

autorizar criação do tributo,  genericamente; a ele cabe descrever a situação que 

dará nascimento à  obrigação tributária.  (grifos nossos)  

 

14. O posicionamento dos magistrados que indeferiram o pleito da Recorrente, 

bem  como do órgão fazendário quando da apresentação do auto de infração 

ora sob análise,  vão ao claro e evidente desencontro com o posicionamento 

dos tribunais superiores  pátrios, no tocante à legalidade tributária, conforme se 

depreende dos julgados a seguir  transcritos:  

 

O princípio constitucional da reserva legal, previsto no inciso I do art. 150  da 

Constituição Federal, é claro ao vedar a exigência e o aumento de tributo  sem lei 

que o estabeleça. Trata-se de prescrição fundamental do sistema  tributário, que 

se coliga à própria ideia de democracia, aplicada aos tributos  ( no taxation without 

representation ). Afora as exceções expressamente  previstas no texto 

constitucional, a definição dos critérios que compõem a  regra tributária – e, entre 

eles, a base de cálculo – é matéria restrita à  atuação do legislador. Não pode o 

Poder Executivo imiscuir-se nessa  seara, seja para definir, seja para modificar 

qualquer dos elementos da  relação tributária. Nesse mesmo diapasão, é cediço 

que os Municípios não  podem alterar ou majorar, por decreto, a base de cálculo do 

imposto predial.  Podem tão somente atualizar, anualmente, o valor dos imóveis, 

com base nos  índices oficiais de correção monetária, visto que a atualização não 

constitui  aumento de tributo (art. 97, § 1º, do Código Tributário Nacional) e, 

portanto,  não se submete à reserva legal imposta pelo art. 150, inciso I, da 

Constituição  Federal.  (STF – RE. 648.245 MINAS GERAIS – Min. Rel. Gilmar  

Mendes)  

                                                     
4 ROTHMAN, Gerd Willi. O Princípio da Legalidade tributária. In Dória, Antonio Sampaio Doria; 
Rothman,  Gerd Willi, Temas fundamentais do Direito Tributário atual. Belém: Cejup, 1983, p. 77-
120 (90-99). Apud  Schoueri, op. cit. p. 311. 
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Esta Corte Superior de Justiça, por meio da Súmula 160, pacificou o  entendimento 

no sentido de que "É defeso, ao Município, atualizar o IPTU,  mediante decreto, em 

percentual superior ao índice oficial de correção  monetária." A verificação da 

afronta ao art. 97, inciso II, § 1º, do CTN,  demanda análise de matéria de índole 

local (Lei Complementar Municipal  136/2006 - Código Tributário do Município de 

Anápolis). Por oportuno,  cabe ressaltar que, conforme constatado pelo Tribunal a 

quo, ainda que  a LC 136/2006 traga, em seus anexos, critérios de correção dos 

valores  venais dos imóveis, esse fato não autoriza o Município a majorar tais  

valores automaticamente, sem a participação do Poder Legislativo.  [STJ – AgRg 

no Agravo em Recurso Especial nº 16.828 - GO (2011/0060695-3)  Grifos nossos]  

 

15. Conforme se depreende dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

ora  expostos, vê-se que não cabe ao Poder Executivo por meio de ato próprio 

(a RFB por  meio da Instrução Normativa 1.888/19 da RFB) exigir qualquer 

tributo de qualquer  contribuinte, sob pena, inclusive, de se ver prejudicado 

princípio fundamental de qualquer  estado democrático de direito, o da 

Separação dos Poderes, previsto nos termos do art. 2º  do texto constitucional.  

16. Segundo Franklin Pereira Martins5:  

 

Apesar de consensual na doutrina de que algumas atividades denominadas  

típicas relacionadas a determinado poder podem de maneira excepcional ser  

exercidas por outros órgãos e/ou pessoas, há determinadas matérias que não  

podem ser objeto de deliberação por outro poder que não aquele diretamente  afeto 

ao seu tema. Exemplo da exposta assertiva é a função de criar e/ou  aumentar 

tributos. Nessa perspectiva, a função de criar e/ou aumentar  tributos constitui 

matéria inerte à atividade típica do poder legislativo,  não podendo ser delegada a 

outras pessoas ou órgãos.  (grifos nossos)  

 

 

17. O princípio da legalidade tributária guarda íntima relação com o princípio da  

separação dos poderes, razão que reforça a necessária reforma das decisões 

das instâncias  ordinárias.  

 

 

                                                     
5 MARTINS, Franklin Pereira. O Princípio da Legalidade Tributária e a Instituição de Tributos. 



636 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

2.2. DA AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PREVENDO A TRIBUTAÇÃO  DE 

OPERAÇÕES COM CRIPTOATIVOS  

 

18. De acordo com o disposto no art. 146, inc III, alínea a  da Carta Magna, cabe  

exclusivamente à União prever por meio de Lei Complementar, o fato gerador da 

relação  jurídico-tributária, senão vejamos:  

 

Art. 146. Cabe à lei complementar:  

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,  especialmente 

sobre:  

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos  impostos 

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos  geradores, bases de 

cálculo e contribuintes; 6 (grifos nossos)  

 

19. Além do texto constitucional, também é cristalino no sentido de que 

somente a lei  complementar pode prever os elementos da relação jurídico-

tributária o STF, quando dos  julgamentos a seguir transcritos:  

 

2. A disciplina da retenção de valores pela fonte pagadora não necessita de lei 

complementar, não se enquadrando no conceito de fato gerador, base  de cálculo, 

contribuinte de tributos (CF, art. 146, a), ou mesmo obrigação,  lançamento, crédito, 

prescrição e decadência tributários (CF, art. 146, b). 

 3. A  obrigação do responsável tributário no recolhimento na fonte dos 

rendimentos  tributáveis não se confunde com a obrigação tributária prevista no 

art. 128 do  Código Tributário Nacional ou no art. 150, § 7º, da Constituição 

Federal.   (STF – ADI 3141 - Grifos nossos)  

 

A circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbice à  exigência 

antecipada do tributo, dado tratar-se de sistema instituído pela  própria 

Constituição, encontrando-se regulamentado por lei  complementar que, para 

definir-lhe a base de cálculo, se valeu de critério  de estimativa que a aproxima o 

mais possível da realidade. A lei  complementar, por igual, definiu o aspecto 

temporal do fato gerador  presumido como sendo a saída da mercadoria do 

estabelecimento do  contribuinte substituto, não deixando margem para cogitar-

se de momento  diverso, no futuro, na conformidade, aliás, do previsto no art. 114 

                                                     
6 Constituição Federal. 
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do CTN,  que tem o fato gerador da obrigação principal como a situação definida 

em lei  como necessária e suficiente à sua ocorrência.  (STF – ADI. nº 1851- Grifos   

nossos)  

 

20. Como não há lei complementar no ordenamento jurídico pátrio dispondo 

sobre a  tributação das operações efetuadas envolvendo criptoativos, conclui-

se ser impossível  exigir tributo de qualquer contribuinte no país que operar os 

referidos ativos, mais uma  razão pela qual as decisões das instâncias 

ordinárias merecem ser reformadas e as  alegações feitas pela RFB quando da 

apresentação do auto de infração em face do  Recorrente desconsideradas.  

 

2.3. A INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.888/2019 É POSTERIOR ÀS  TRANSAÇÕES 

EFETUADAS PELO RECORRENTE  

 

21. Outra inconstitucionalidade patente do presente caso, é a afronta ao 

princípio da  irretroatividade tributária, uma vez que Instrução Normativa nº 

1.888/2019 fora editada  posteriormente às transações efetuadas pela 

Recorrente, visto terem estas ocorrido entre  os anos de 2016 e 2017, ao passo 

que a referida IN fora editada somente em 2019.  

22. Está a Receita Federal pretendendo tributar a Recorrente sobre fatos 

pretéritos,  que, ao tempo em que ocorreram, inexistia qualquer disposição legal 

regulamentando a  matéria.  

23. Tal flagrância do desrespeito ao referido princípio gera indignação, ainda 

mais  porque o caso fora apreciado por magistrados, que, com toda vênia, 

negligenciaram a  irretroatividade tributária. 

24. Todo aplicador do direito tributário deve observar aos seus princípios. Faz-

se  válido relembrar neste ponto a clássica lição emprestada por Ruy Barbosa 

Nogueira7, in  verbis:  

 

Examinada assim a relevância dos princípios constitucionais tributários na  

interpretação, é oportuno salientar que jamais poderia qualquer hermeneuta  

                                                     
7 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Da Interpretação e da Aplicação das Leis Tributárias. São Paulo: RT 
2ª ed.  1965. 
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chegar à legítima exegese, como qualquer órgão judicante à exata  interpretação e 

aplicação da lei ou do regulamento tributário, sem obedecer  aos princípios 

constitucionais, pois como princípios jurídicos que são, e da  mais alta categoria, 

subordinam tudo que se lhes segue no campo do Direito  Positivo.   

 

2.4. O RECORRENTE NÃO TEM O DEVER DE PRESTAR  INFORMAÇÕES À 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO  BRASIL SEGUNDO A INSTRUÇÃO 

NORMATIVA 1.888/2019  

 

25. Conforme se depreende do art. 6º, inc. II, alínea a  da I— 1.888/19, somente 

serão  obrigadas a prestar informações à RFB as pessoas físicas que realizarem 

suas transações  com criptoativos por meio de Exchanges domiciliadas no 

exterior ou que as realizem sem  envolver uma Exchange, o que claramente não 

foi o que ocorreu no presente caso.  

26. Eis o referido dispositivo:  

 

Art. 6º Fica obrigada à prestação das informações a que se refere o art.   

1º:  

I - a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;  

II - a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando:  

a) as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior; ou b) as 

operações não forem realizadas em exchange.  

§ 1º No caso previsto no inciso II do caput, as informações deverão ser  prestadas 

sempre que o valor mensal das operações, isolado ou  conjuntamente, ultrapassar 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais).  

 

§ 2º A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou  jurídica que 

realizar quaisquer das operações com criptoativos relacionadas a  seguir:  

 

I - compra e venda;  

II - permuta;  

III - doação;  

IV - transferência de criptoativo para a exchange;  

V - retirada de criptoativo da exchange;  

VI - cessão temporária (aluguel);  

VII - dação em pagamento;  
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VIII - emissão; e  

IX - outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.  (grifos  nossos)  

27. É plausível que a Exchange seja de algum modo responsabilizada pela 

ausência  de prestação de informações à RFB, porque a Instrução Normativa 

assim o prevê,  contudo, em hipótese alguma poderia tal responsabilidade recair 

sobre a Recorrente.  

28. Ainda com relação à própria Exchange, sua responsabilização seria 

justificável  caso as transações tivessem ocorrido posteriormente à edição da 

referida Instrução  Normativa, o que, como já fora reiteradamente explanado, 

não é o caso do presente  Recurso.  

29. Além do fator ora suscitado, deve-se atentar para o parágrafo 1º do 

dispositivo  supratranscrito, que prevê submeterem-se à obrigatoriedade de 

prestação de informações  ao Fisco federal, tão somente, as pessoas físicas ou 

jurídicas que realizarem transações  superiores ao montante de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais).  

30. Com base nesse dispositivo, já se afasta o fundamento que levou a RFB a 

autuar  a primeira operação realizada pelo Recorrente, que se deu no valor de 

R$ 3.500,00 (três  mil e quinhentos reais), notoriamente inferior ao mínimo 

previsto na referida Instrução  Normativa.  

 

3. DO PEDIDO 

 

31. Com fulcro no princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, inc. I; no STF  

RE. 648.245 MINAS GERAIS  Min. Rel. Gilmar Mendes; e no STJ  AgRg no 

Agravo  em Recurso Especial nº 16.828 - GO (2011/0060695-3), por 

consequência da separação  dos poderes (CF, art. 2º), na competência exclusiva 

da Lei Complementar para prever  os elementos da relação jurídico-tributária, 

inclusive o fato gerador (CF, art. 146, inc. III,  alínea a ; no STF  ADI 3141; e no 

STF  ADI. nº 1851), na irretroatividade tributária  

(CF, art. 150, inc. III, alínea a ), e nos fatos da presente lide, que, conforme fora 

explanado, não se enquadram como responsabilizáveis nos termos do art. 6º, 

inciso II,  alíneas a  e b  e de seu parágrafo 1º, vem, Jorge Pereira, ora 
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Recorrente, a pleitear a  anulação de todos os itens constantes do auto de 

infração objeto da presente lide.  

 

Nesses termos,  

Pede deferimento.  

Equipe nº 00327  

15 de setembro de 2019



 

1Escola Superior Dom Helder Câmara - Belo Horizonte – MG 
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2  

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO EGRÉRIO SUPREMO  

TRIBUNAL FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº _________  

RECORRENTE: JORGE PEREIRA  

RECORRIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL  

 

1. DOS FATOS  

 

Trata-se de Memoriais por força de Recurso Extraordinário interposto por 

Jorge Pereira, que se pretende ver provido, para reformar acórdão do Tribunal a 

quo, julgar procedente sua  ação judicial e, assim, anular a autuação que lhe foi 

imposta pela Receita Federal, exigindo  Imposto de Renda por suposto ganho 

de capital em operações com criptoativos, bem como por  não ter declarado tais 

operações em sua Declaração de Ajuste Anual.  

É que a Receita Federal entende que houve ganho de capital tributável 

quando o  Recorrente realizou seguidas operações com criptoativos e, ao fim, 

com eles adquiriu um  veículo.  

Em suma, tem-se que, no ano de 2016, o Recorrente comprou 01 (um) 

bitcoin ao valor  de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Em 2017, trocou 

este único bitcoin por 150 (cento  e cinquenta) litcoins, avaliados em R$ 

66.000,00 (sessenta e seis mil reais).   

Ao mesmo ano, utilizou-se das litcoins para permutar por veículo 

automotor, avaliado  em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

As informações declaradas pela Exchange de criptoativo, utilizada por 

Jorge Pereira,  constituíram os elementos basilares para a autuação da Receita 

Federal do Brasil, que sustenta  também que houve descumprimento dos 

deveres de Jorge em suas declarações anuais de  Imposto de Renda, onde teria 

deixado de declarar o pretenso ganho de capital através das  operações acima 
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descritas. 

Diante dos fatos e, após julgados improcedentes os seus pedidos, bem 

como, esgotados  os recursos cabíveis perante as instâncias ordinárias, restou 

à Jorge Pereira a interposição de  Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 103, 

III, a  da CF/88 e no art. 1.029 do Código de  Processo Civil, tendo recebido juízo 

de admissibilidade positivo, pelo que será julgado pelo  Supremo Tribunal 

Federal, possivelmente entre 05 e 06 de novembro de 2019.  

Por conta disso, apresenta-se o devido Memorial, através de seus 

respectivos  representantes legais, pelos fundamentos constitucionais que se 

seguem. 

 

2. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA  

 

Primeiramente, há de se destacar que a Instrução Normativa 1888/19, 

que determina a  obrigatoriedade de prestação de informações relativas às 

operações realizadas com  criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal 

do Brasil (’FB) , não pode retroagir para  exigir a prestação de informações 

relativamente a período anterior, no caso 2017.  

Trata-se de exigência que esbarra no art. 150, III, a  da CF/88, que, muito 

embora se  refira à proibição de retroatividade de lei que aumenta ou cria tributo, 

consagra o princípio da  irretroatividade em sentido mais amplo. Isso é, trata-

se de princípio que impede a retroatividade  de normas que criem novos ônus 

ou encargos aos contribuintes (art. 5º, XXXVI da CF/88).  

No caso, se a exigência de prestação de informações somente foi criada 

em 2019, não  pode o Recorrente ser autuado por não efetuar a declaração das 

operações na sua Declaração  de Ajuste Anual relativamente ao ano calendário 

de 2017. Ora, se somente em 2019 passou a  existir a obrigatoriedade de trazer 

à lume a utilização do sistema Coleta —acional,  disponibilizado por meio do 

Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da ’FB , não há como  se imaginar que 

havia sequer obrigação do recorrente realizar a declaração na Declaração de  

Ajuste Anual.  

Manter uma autuação como a que foi imposta ao recorrente é quebrar 
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totalmente a  segurança jurídica das relações entre fisco e contribuinte, porque 

será o mesmo que dizer que  podem surgir obrigações acessórias futuras 

relativamente a fatos passados; o que é inadmissível  em um Estado 

Democrático de Direito.  

Essa orientação é consagrada já na jurisprudência. O Superior Tribunal 

de Justiça, por  exemplo, só admite a retroatividade da norma de obrigação 

acessória mais benéfica, justamente  para evitar afronta ao princípio da 

segurança jurídica: 

 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS  EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.  CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE.  ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A  

DECISÃO ATACADA. DIF-PAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO  DE OBRIGAÇÃO 

ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA  SUPERVENIENTE DE CARÁTER 

PUNITIVO, PORÉM MAIS  BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE.  

 

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada  em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da  publicação do 

provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in  casu, aplica-se o Código 

de Processo Civil de 2015.  

II - É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a  superveniência de 

lei tributária punitiva mais benéfica retroage para  alcançar fatos pretéritos, a 

teor do disposto no art. 106 do CTN,  posicionamento esse aplicável ao 

inadimplemento de obrigação  acessória (DIF-Papel Imune). Precedentes.  

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para  

desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.1  

Na mesma linha, com linha de argumentação bastante profunda, o 

Supremo Tribunal  Federal também não admite a aplicação de atos retroativos 

que possam causar prejuízos ou  limitações à liberdade do contribuinte:  

O princípio da irretroatividade somente condiciona a atividade jurídica   

                                                     
1 AgInt nos EDcl no REsp 1371305/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,  
julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016 
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do Estado nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição, em  ordem 

a inibir a ação do poder público eventualmente configuradora de  restrição 

gravosa (a) ao status libertatis da pessoa (CF, art. 5º, XL), (b)  ao status 

subjectionais do contribuinte em matéria tributária (CF, art.  150, III, a) e (c) a 

segurança jurídica no domínio das relações sociais  (CF, art. 5º, XXXVI). Na 

medida em que a retroprojeção normativa da  lei não gere e nem produza os 

gravames referidos, nada impede que o  Estado edite e prescreva atos 

normativos com efeito retroativo. As leis,  em face do caráter prospectivo de que 

se revestem, devem,  ordinariamente, dispor para o futuro. O sistema jurídico-

constitucional  brasileiro, contudo, não assentou, como postulado absoluto,  

incondicional e inderrogável, o princípio da irretroatividade. A questão  da 

retroatividade das leis interpretativas .2 

Portanto, está a merecer provimento ao Recurso Extraordinário na parte 

em que se  pleiteia a anulação do Auto de Infração que entendeu que o 

recorrente deveria ter registrado  suas operações na Declaração de Ajuste 

Anual.  

 

3. DA OFENSA AO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA  

 

O cerne da autuação está em imaginar que as operações com as moedas 

digitais  (bitcoins, litcoins) possam configurar renda passível de tributação pelo 

Imposto de Renda.  

A rigor, a autuação da Receita Federal afronta o art. 153, III da CF/88, 

porque não  respeita o conceito constitucional de renda.  

Primeiro, diga-se que tanto a doutrina quanto o Supremo Tribunal Federal 

admitem que  a Constituição de 1988 agasalha um conceito de renda tributável.  

Por todos, veja-se a clássica lição de Bulhões Pedreira:  

A Constituição Federal autoriza a “nião a impor tributos sobre a  renda e os 

proventos de qualquer natureza . —o exercício do Poder   

Legislativo cabe ao Congresso Nacional definir, na legislação ordinária,  o que 

deve ser entendido por renda, para efeitos de tributação. Mas ao  definir a renda 

                                                     
2 ADI 605 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23-10-1991, P, DJ de 5-3-1993. 
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tributável o Congresso Nacional tem o seu poder  limitado pelo sistema 

constitucional de distribuição de poder tributário,  e fica sujeito à verificação, 

pelo Poder Judiciário, da conformidade dos  conceitos legais com os princípios 

da Constituição. O Congresso pode  restringir ou limitar o conceito de renda e 

proventos de qualquer natureza constante da Constituição, mas não ampliá-lo 

além dos limites  compatíveis com a distribuição constitucional de rendas .3 

Na jurisprudência, o STF tem trabalhado há muito com esse fundamento:  

 

T’IB“TÁ’IO. I–POSTO SOB’E A ’E—DA E P’O”E—TOS DE  ‘“AL‘“E’ 

NATUREZA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O  LUCRO LÍQUIDO. PARTICIPAÇÃO 

NOS LUCROS DEVIDOS  POR EMPRESAS ESTRANGEIRAS ÀS PESSOAS JURÍDICAS  

SEDIADAS NO BRASIL. CONTROLADAS E COLIGADAS.  MOMENTO EM QUE SE 

APERFEIÇOA O FATO JURÍDICO  TRIBUTÁRIO. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE 

RENDA.  CONCEITOS DE DISPONIBILIDADE JURÍDICA E DE  DISPONIBILIDADE 

ECONÔMICA DA RENDA. MÉTODO DA  EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). ART. 

43 DO CTN. MP  2.158-34/2001 (MP 2.135-35/2001). ART. 248, II DA LEI 

6.404/1976.  ARTS. 145, §1º, 150, III, A e 153, III DA CONSTITUIÇÃO. Proposta  pelo 

reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre a  constitucionalidade 

do art. 74 e par. ún. da MP 2.158-35/2001, que  estabelece que os lucros auferidos 

por controlada ou coligada no  exterior serão considerados disponibilizados para a 

controladora ou  coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido 

apurados, na  forma do regulamento, bem como que os lucros apurados por  

controlada ou coligada no exterior até 31 de dezembro de 2001 serão  considerados 

disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo se  ocorrida, antes desta data, 

qualquer das hipóteses de disponibilização  previstas na legislação em vigor .4 

 

Para além dos argumentos extensamente elaborados no âmbito do 

Recurso  Extraordinário, há que se pontuar nos presentes Memoriais que o 

imposto de renda não incide  sobre permuta realizada entre bens.  

O imposto de renda, de fato, incide sobre acréscimo patrimonial, porque, 

como ensina  ’icardo –ariz de Oliveira, rendas e proventos são fatores de 

produção de aumento  patrimonial 5. Mas, frise-se, que o imposto de renda 

                                                     
3 Imposto de Renda. Editora APEC, 1969. Pág. 2-21. 
4  RE 611586 RG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 05/04/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO  DJe-084 DIVULG 30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. 
5 Fundamentos do imposto de renda, São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 286. 
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incide sobre a aquisição de disponibilidade  de renda, o que não se tem no 

presente caso, por se tratar de mera permuta.  

Mas, apesar de se imaginar que houve ganho de capital com eventual 

valorização das  criptomoedas, o que se tem é que tanto bitcoin quando litcoins 

não são oficialmente espécies de moeda, mas ativos. Se são ativos, a sua troca 

por outro bem não configura acréscimo  patrimonial, enquanto não houver 

realização do capital.  

Ora, conforme afirma Follador, os criptoativos não podem ser 

comparados a moeda, por  não possuírem características necessárias a está 

denominação, conforme segue.   

[...] a grande maioria dos ordenamentos, embora não considere  proibidas as 

transações em criptomoedas, rejeita, completamente, a  possibilidade de tratá-

las como moeda , rejeitando, também, sua  equiparação ao e-money. Fazem-

no, normalmente, sob os argumentos  de que apenas o Estado tem competência 

para emitir moeda, e de que  apenas as moedas emitidas pelo Estado têm curso 

forçado (curso legal).   

Argumenta-se, ainda, nessa linha, que as criptomoedas careceriam de  

características normalmente atribuídas pelos ordenamentos jurídicos à  moeda, 

como supervisão central e a possibilidade de serem retiradas de  circulação, 

além da idoneidade para pagamento das obrigações dos  cidadãos perante o 

Estado. 6 

Assim, nas operações realizadas pelo recorrente, não há que se falar em 

aquisição de  renda, pois se trata de mera permuta, gerando expectativa de 

negócios futuros, sem trazer a  nenhuma das partes lucro . Afinal, as carteiras 

virtuais ( wallet ) destes criptoativos sofrem  grande variação de cotação, 

motivo pelo qual não podemos afirmar aferimento de lucro a não  ser quando 

da venda do automóvel e, portanto e ao fim, substituição desses criptoativos 

por  moeda corrente nacional, momento o qual seria realizada a aquisição de 

renda com o montante  divergente entre a operação de compra e operação de 

venda.   

                                                     
6  FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e competência tributária. Rev. Bras. Polít. 
Públicas, Brasília,  v. 7, nº 3, 2017 p. 87.7 
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O uso de criptoativos em operações financeiras ainda apresenta diversas 

barreiras,  inclusive legais, pois trata-se de tema relativamente recente, o qual 

envolve diversas  dificuldades de regulamentação e controle do Estado evitando 

assim, meios e plataformas de  lavagem de dinheiro. Em suma, os criptoativos 

possuem meios de criação  e gestão da moeda  de modo autônomo do controle 

estatal, leia-se, independência do estado, não permitindo  mecanismos de 

controle de inflação através da moeda. Neste sentido afirma Mariana 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  comerciantes. 7 

Porém, esta independência não confere estabilidade da moeda, por se 

tratar de um meio  transacional econômico em desenvolvimento e aceitação 

social possui a tendência à flutuação  de sua valorização, justamente por ficar 

extremamente suscetível a aceitação no mercado  financeiro, assim como, 

grandes operações que trazem grande instabilidade em sua valorização  ou 

consequentemente desvalorização.   

A definição deste ativo caminha por meio tortuoso, justamente pela sua 

complexidade,  diversas variáveis que não se encontravam no sistema 

financeiro outrora, acabam agora por  trazer reflexões ao ordenamento jurídico, 

para Ulrich, trata-se:   

Para os juristas, o bitcoin (que também é uma criptomoeda), é uma  unidade 

monetária, são mais bem considerados um bem incorpóreo que,  em certos 

mercados, têm sido aceitos em troca de bens e serviços.  Poderíamos dizer que 

essas transações constituem uma permuta, e  jamais venda com pagamento 

em dinheiro, pois a moeda, em cada  jurisdição, é definida por força de lei, sendo 

uma prerrogativa de  

                                                     
7  ANDRADE, Mariana Dionísio de. Tratamento jurídico das criptomoedas: a dinâmica dos 
bitcoins e o crime  de lavagem de dinheiro. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p. 
46. 
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exclusividade do Estado. 8 

Ainda, de modo a contemplar a complexidade dos negócios jurídicos 

decorrentes do uso  de criptoativos, explana Follador acerca das possibilidades 

negociais trazidas pelo uso de  criptoativos, conforme se visualiza a seguir:  

Como se vê, há, associados às criptomoedas, atos e negócios de grande  valor 

econômico, e muito diferentes dos até então conhecidos, como a  mineração ou 

o pagamento de taxas para sujeito indeterminado, com  vistas ao 

processamento de transações e à manutenção do sistema. Há,  também, 

empresas especializadas em comprar e vender e/ou  intermediar a troca de 

criptomoedas por moeda nacional (as chamadas  virtual currency exchanges, 

ou simplesmente, exchanges). Há, ainda,  operações chamadas de Initial Coin 

Offerings  ICO, em que alguém  oferece a investidores unidades de uma nova 

criptomoeda, ou um outro  direito relacionado a ela ou à sua rede, em troca de 

criptomoedas mais  conhecidas, como bitcoins ou ethereums, de forma 

semelhante ao que  ocorre com os IPOs (Initial Public Offering) de valores 

mobiliários.  Finalmente, há eventos extraordinários, como os hard forks, em 

razão  dos quais pessoas acabam sendo contempladas com ativos novos 

(novas  criptomoedas), independentemente de sua vontade, o que pode tanto  

conduzir a um aumento patrimonial, como ensejar uma desvalorização  dos 

ativos anteriormente titulados. 9 

Por força do que foi exposto, não há que se falar em comparação de 

criptoativos à moeda  corrente nacional, por isto, as operações realizadas 

mediante pagamento  com o uso destes  criptoativos deverá ser considerada 

meio de permuta entre os entes, conforme descrito acima e,  no mesmo 

entendimento define Follador.   

Em razão da adoção dessas premissas, as transações em que se adquire  um 

bem mediante pagamento em criptomoedas tendem a ser vistas  como 

                                                     
8  ULRICH, Fernando. Dez formas de explicar o que é Bitcoin. 2014. Disponível em:  
<http://www.infomoney.com.br/blogs/cambio/moeda-na-era-digital/post/3160782/dez-
formas-explicar-que bitcoin>. Acesso em: 12 set. 2019. 
9  FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e competência tributária. Rev. Bras. Polít. 
Públicas, Brasília,  v. 7, nº 3, 2017 p. 86. 
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permutas (barter trades), e não como atos de compra e venda.  [...] 10 

Portanto, o entendimento a respeito do aspecto jurídico em que se 

apresentam estas  operações deverá se seguir como permuta, justamente 

porque o criptoativo não poderá ser  entendido como meio de pagamento, 

comparado a moeda corrente nacional. Logo, haverá mera  troca entre os entes, 

sendo passível sua tributação a partir do momento em que está especulação  

for convertida em moeda corrente nacional e, que o proprietário tenha aferido 

aquisição de  renda nesta operação.  

Diante desta exposição de fatos, o qual levam ao entendimento de que é 

indevida a  tributação de aquisição de renda, perante a especulação de 

criptoativos, e que, nos autos em  questão não deverá ocorrer sua tributação, 

entende-se que é indevido o recolhimento de tributo  sobre operações de 

permuta sem conversão em pecúnia.   

Lembre-se, inclusive, que há um Parecer do Procurador Geral da Fazenda 

Nacional (n.  970/91), que, ao analisar a questão da permuta de ações no 

Programa Nacional de  Desestatização (Lei 8031/90), manifestou-se que se 

estava diante de mera permuta não  tributável por não existir ganho de capital, 

quando o licitante vencedor entrega títulos da dívida  pública federal para 

aquisição de ações de sociedades privatizadas:  

14. Eu diria que foi criada, relativamente ao particular participante do  leilão, 

obrigação alternativa, mediante sua escolha, ou entrega  cruzeiros, ou entrega 

títulos, satisfazendo a prestação. Na primeira  hipótese haveria claramente um 

contrato de compra e venda, na segunda  hipótese a modalidade obrigacional 

seria tipificada como troca. O leilão  teria o condão da transparência e de igualar 

as oportunidades aos  participantes de um negócio jurídico com o Estado (quer 

seja compra e  venda ou permuta de valores). 15. Ainda que se quisesse, ad  

argumentandum, ver um ganho de capital entre a aquisição do título por  40 e o 

valor 100 conferido na troca, creio que haveria obstáculos  jurídicos, 

relativamente ao aspecto temporal do fato gerador e a própria  base de cálculo. 

Ruy Barbosa Nogueira, Direito Financeiro, Curso de  Direito Tributário (1º Tomo, 

                                                     
10  FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e competência tributária. Rev. Bras. Polít. 
Públicas,  Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p. 88.9 
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segunda edição, 1969, pp. 115), ensina:  "O momento da ocorrência do fato 

gerador é da maior importância   

porque é neste momento que nasce a obrigação tributária e, portanto, se  aplica 

a lei vigente à data da sua realização." 16. É evidente que o  momento não seria 

aquele da troca, mas sim quando o particular  vendesse a participação acionária 

trocada. E, ainda, não existiria base de cálculo, pois o valor referencial em 

cruzeiros no leilão, existe  somente como estímulo à troca dos bens (papéis 

públicos)  (grifos  nossos).11 

O Superior Tribunal de Justiça, também, segue a mesma orientação:  

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS.  INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA.  IMPOSSIBILIDADE DE 

EQUIPARAÇÃO COM A COMPRA E  VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA. EXEGESE 

CORRETA DO  TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA PARCIAL DE  

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.  

ART. 1.022, II, DO CPC. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022,  II, do CPC 

foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício  em que teria incorrido 

o acórdão impugnado. Assim, é inviável o  conhecimento do Recurso Especial 

nesse ponto, ante o óbice da Súmula  284/STF. 2. A indicada afronta ao art. 521 

do CCom; aos arts. 2º e 3º  da Lei 9.718/1998; aos arts. 224, 518 e 519 do 

Decreto 3.000/1999 não  pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não 

emitiu juízo de valor  sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de 

Justiça entende  ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os 

artigos  tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito  

da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do  requisito do 

prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.  3. A Corte a quo 

interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto  o contrato de troca ou 

permuta não deverá ser equiparado na esfera  tributária ao contrato de compra 

e venda, pois não haverá, na maioria  das vezes, auferimento de receita, 

faturamento ou lucro na troca. Nesse  sentido a lição do professor Roque 

Antônio Carrazza, em seu livro  Imposto sobre a Renda, ed. Malheiros, 2ª edição, 

pag.45, para quem  "renda e proventos de qualquer natureza são os acréscimos 

                                                     
11 BRASIL. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Parecer PGFN/PGA/nº. 970/91. 
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patrimoniais  líquidos ocorridos entre duas datas legalmente predeterminadas." 

4. O  dispositivo em comento apenas salienta que as disposições legais 

referentes à compra e venda se aplicam no que forem compatíveis com a troca 

no âmbito civil, definindo suas regras gerais. 5. Recurso  Especial parcialmente 

conhecido, e, nessa parte, não provido .12 

No presente caso, o mesmo pode ser dito. Afinal, apenas quando de 

futura venda do  automóvel pode ser verificado o quanto de acréscimo 

patrimonial o recorrente obteve, até  porque pode ser que o mesmo venha a se 

valorizar ou, como é o mais comum, venha a se  desvalorizar, de modo que só 

nesse momento é que se poderá aferir se o recorrente teve ou não  ganho de 

capital.  

 

4. DO PEDIDO  

 

Diante dos fundamentos e argumentos expostos no presente memorial, 

reitera-se o pleito constante do Recurso Extraordinário, para que o mesmo seja 

provido e, assim, seja a ação  julgada procedente para declarar a nulidade da 

autuação fiscal, seja (a) porque não houve  descumprimento de obrigação de 

declaração das operações com os criptoativos, uma vez que  somente com a 

IN1888/19 passou-se a ter tal obrigação, (b) seja porque, no presente caso, não  

há que se falar em aquisição de disponibilidade de renda, na medida em que os 

atos realizados  pelo recorrente são caracterizados como permutas.  

POSTO ISSO,  

PEDE-SE DEFERIMENTO.  

De Curitiba para Brasília, 15 de setembro de 2019. 2  
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EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) MINISTROS(AS) DO EGRÉGIO  

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

1. SÍNTESE FÁTICA  

 

Trata-se de ’ecurso Extraordinário com fulcro no artigo 102, III, alínea a  

da  Constituição Federal, em face do termo de autuação emitido pela Receita 

Federal do  Brasil, que autuou o recorrente por ter deixado de declarar operações 

relativas a  criptomoedas no ano de 2016 e 2017.  

No caso em tela, o recorrente em 2016 efetuou a compra de 1 bitcoin pelo  

montante de 3.500,00 R$. No ano subsequente o bitcoin passou a valer 

66.000,00 R$,  e o recorrente trocou um bitcoin por 150 litcoins que também 

vieram a valorizar  sobremaneira, razão que possibilitou ao recorrente a compra 

de um veículo em uma  concessionária que aceitava criptomoedas como 

pagamento, tendo esta operação  sido fixada em 120.000,00 R$.  

Ato contínuo, na data de 15/05/2019 a Receita Federal do Brasil autuou 

o  recorrente, sob o argumento de: ter deixado de recolher o Imposto de Renda 

por  ganho de capital sobre a troca do bitcoin para o litcoin; ter deixado de 

efetuar o  pagamento do Imposto de Renda por ganho de capital sobre a 

utilização de litcoin para adquirir um carro; não ter declarado as operações na 

Declaração de Ajuste  Anual.  

Ocorre que, a autuação fora inconstitucional, pois o Fisco funda-se em  

Instrução normativa pra direcionar suas condutas. No entanto, a IN 1.888/2019 

é  posterior aos fatos, seus efeitos ainda, viger-se-ão a partir de 1º de agosto 

de 2019,  ferindo, portanto, o princípio da legalidade e irretroatividade.  

Razão que torna a inclinação estatal totalmente inconstitucional, pois 

como se  verá adiante, não houve aquisição de disponibilidade econômica, 

sequer havia  conceito definido de criptoativo. 
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2. Natureza Jurídica das criptomoedas  

 

Eméritos Julgadores, observa-se que desde a criação das criptomoedas 

sua  natureza jurídica é pauta de debate. Entender sua natureza é necessário 

para  desenvolver a correta regulamentação e legislação de que atualmente 

carecem. No  entanto, urgem dúvidas que consistem em desvendar como 

melhor se configura a  entidade, eis que se assemelha a: dinheiro, moeda, ativo 

financeiro e commodities1,  como pesquisado por Sha Wang e Jean Philippe 

Vergne.  

Em profundo estudo, restou claro que a hipótese de se adequar como 

moeda  deve ser extirpada. Pois moeda é a representação de um valor, e as 

criptomoedas  portam consigo o próprio valor. Ademais o próprio Estado 

assegura que não devemos  considerar as criptomoedas como moeda, eis que 

aduz de forma clara e objetiva em  seu guia de perguntas e respostas para o 

imposto de renda de 20172, ...muito embora  não sejam consideradas como 

moeda nos termos do marco regulatório atual, devem  ser declaradas na Ficha 

Bens e Direitos como outros bens...   

Ainda, alerta o Banco Central do Brasil 3 , através do comunicado nº  

31.379/2017:  

Considerando o crescente interesse dos agentes econômicos (sociedade 

e  instituições) nas denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil  

alerta que estas não são emitidas nem garantidas por qualquer  autoridade 

monetária, por isso não têm garantia de conversão para  moedas soberanas, e 

tampouco são lastreadas em ativo real de  qualquer espécie, ficando todo o 

risco com os detentores. Seu valor  decorre exclusivamente da confiança 

conferida pelos indivíduos ao seu  emissor.  

   

                                                     
1  WANG, J., VERGNE, J-P., 2017, Buzz Factor or Innovation Potential: What Explains 
Cryptocurrencies  ’eturns? ,  PLOS O—E, v. 12, n. 1 (Jan), pp: 1:17. 
2  RFB. Guia de perguntas e respostas. Disponível em:  
<http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/perguntao/perguntas-e-
respostas-irpf 2019.pdf>. Acesso em: 15 set. 2019. 
3  BCB. Comunicado. Disponível em:  
<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=
31379. Acesso  em: 15 set. 2019. 
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2. A compra e a guarda das denominadas moedas virtuais com finalidade  

especulativa estão sujeitas a riscos imponderáveis, incluindo, nesse  caso, a 

possibilidade de perda de todo o capital investido, além da típica  variação de 

seu preço. O armazenamento das moedas virtuais também  apresenta o risco 

de o detentor desses ativos sofrer perdas patrimoniais.  

3. Destaca-se que as moedas virtuais, se utilizadas em atividades ilícitas,  

podem expor seus detentores a investigações conduzidas pelas  autoridades 

públicas visando a apurar as responsabilidades penais e  administrativas.  

4. As empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas  virtuais em 

nome dos usuários, pessoas naturais ou jurídicas, não são  reguladas, 

autorizadas ou supervisionadas pelo Banco Central do  Brasil. Não há, no 

arcabouço legal e regulatório relacionado com o  Sistema Financeiro Nacional, 

dispositivo específico sobre moedas  virtuais. O Banco Central do Brasil, 

particularmente, não regula nem  supervisiona operações com moedas virtuais.  

5. A denominada moeda virtual não se confunde com a definição de  moeda 

eletrônica de que trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013,  e sua 

regulamentação por meio de atos normativos editados pelo  Banco Central do 

Brasil, conforme diretrizes do Conselho Monetário  Nacional. Nos termos da 

definição constante nesse arcabouço regulatório  consideram-se moeda 

eletrônica os recursos em reais armazenados em  dispositivo ou sistema 

eletrônico que permitem ao usuário final efetuar  transação de pagamento . 

Moeda eletrônica, portanto, é um modo de  expressão de créditos denominados 

em reais. Por sua vez, as chamadas  moedas virtuais não são referenciadas em 

reais ou em outras moedas  estabelecidas por governos soberanos.  

6. É importante ressaltar que as operações com moedas virtuais e com  outros 

instrumentos conexos que impliquem transferências internacionais  

referenciadas em moedas estrangeiras não afastam a obrigatoriedade de  se 

observar as normas cambiais, em especial a realização de transações 

exclusivamente por meio de instituições autorizadas pelo Banco Central do  

Brasil a operar no mercado de câmbio.  

7. Embora as moedas virtuais tenham sido tema de debate internacional e  de 

manifestações de autoridades monetárias e de outras autoridades  públicas, 
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não foi identificada, até a presente data, pelos organismos  internacionais, a 

necessidade de regulamentação desses ativos. No Brasil,  por enquanto, não se 

observam riscos relevantes para o Sistema  Financeiro Nacional. Contudo, o 

Banco Central do Brasil permanece atento  à evolução do uso das moedas 

virtuais, bem como acompanha as  discussões nos foros internacionais sobre 

a matéria para fins de adoção de  eventuais medidas, se for o caso, observadas 

as atribuições dos órgãos e  das entidades competentes.  

8. Por fim, o Banco Central do Brasil afirma seu compromisso de apoiar as  

inovações financeiras, inclusive as baseadas em novas tecnologias que  tornem 

o sistema financeiro mais seguro e eficiente.(grifo nosso)  

Observa-se então, que o tratamento jurídico das criptomoedas não 

encontra  marco regulatório positivado, sequer encontra posicionamento legal 

do ente  competente no sentido de sanar as dúvidas quanto sua natureza, 

portanto, não há  como o Executivo (excetuados os casos previstos em lei) 

manejar tributos sem o antecedente posicionamento do legislativo 

discriminando minuciosamente todos os  atos comtemplados para a incidência 

de tributo, tendo em vista que as criptomoedas  representam uma inovação, um 

símbolo virtual. Afasta-se, portanto, a aproximação  das criptomoedas do 

conceito de moeda atualmente concebido.  

Frisa-se, a criptomoeda não representa moeda nacional, mas se 

aproxima de  moeda. É desvinculada de todos os modelos retro mencionados, 

mas ainda não sendo  moeda, o conceito que mais se aproxima em razão da 

sua característica cambiária é  o de moeda. Essa volatilidade conceitual 

transforma a criptomoeda em um símbolo  virtual de risco, como uma ação ou 

commodity, em vez de assegurar a seus usuários  propriedades de reserva de 

valor e unidade de conta, como uma moeda notoriamente  o faz. 

Deste modo conclui-se, o imposto de renda é devido sempre que houver  

proventos de qualquer natureza, mas no caso em tela, mostra-se que ainda não 

fora  possível determinar a natureza jurídica das criptomoedas, razão que cega 

o Direito e  tolhe a inclinação estatal em realizar a tributação, pois, como se verá 

adiante,  necessário é norma minuciosa prescritiva de comportamentos para 

tornar a atuação  estatal constitucional.  
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3. DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE  QUALQUER 

NATUREZA 

 

Ínclitos julgadores, para bem compreender o sentido da tese, faz-se 

necessário  destinar atenção ao conceito de renda e proventos de qualquer 

natureza. Como é  sabido, no teor do artigo 43 do CTN, entende-se como fato 

gerador do tributo a renda  e proventos de qualquer natureza decorrente da 

aquisição de disponibilidade  econômica ou jurídica de ambos.  

Pode-se sintetizar, portanto, que jamais haverá renda ou provento sem 

que  haja acréscimo patrimonial4, eis que o Código Tributário Nacional adota  

expressamente o conceito de renda como acréscimo.  

Bem, considerada as premissas retro, é evidente que o que não se 

admite é a  tributação de algo que na verdade em momento algum ingressou no 

patrimônio,  implicando incremento de valor líquido deste 5 . Pois como 

inicialmente exarado, a  criptomoeda não é capaz de auferir renda e proventos, 

eis que a sua valorização  "econômico-financeira" existe apenas no campo 

virtual, não correspondendo a  nenhum instituto jurídico regulamentado no 

ordenamento pátrio nacional.  

Ademais, segundo a teoria legalista de renda, esta defende que renda é o 

que  a lei determinar como tal, logo, pode o legislador e a lei alterar o conceito 

de renda,  excluir ou incluir rendimentos da base de cálculo alterando 

substancialmente a  incidência do imposto. Logo, caberia apenas legislar para 

definir que a operação com  criptomoedas e seu resultado financeiro seriam 

passíveis de tributação, porém o legislador não procedeu dessa forma. Ainda 

que tal teoria legalista seja útil para  justificar um possível elastecimento do 

conceito de renda e provento de qualquer  natureza, buscando abranger a 

referida operação com base imponível do imposto de  renda, ainda assim, a 

teoria legalista ofenderia o conceito constitucional de renda  e ao disposto no 

art. 110 do Código Tributário Nacional.6 

                                                     
4 BRITO, Hugo Machado. Curso De Direito Tributário. 19º ed. Malheeiros.Página 262 
5 BRITO, Hugo Machado. Curso De Direito Tributário. 19º ed. Malheeiros.Página 263. 
6 CALIENDO, Paulo. Curso de Direito Tributário. [Minha Biblioteca]. Retirado de   
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547224035/. P.825  
 



664 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

Veja-se, a lição de Caliendo:  

"Não é possível defender que o conceito de renda possa ser estabelecido 

de  modo ilimitado por norma infraconstitucional. Determina o art. 110 do CTN 

que a  legislação não poderá alterar os conceitos de direitos privados."7 

Ainda, Hugo de Brito Machado:  

É certo que o legislador goza de uma liberdade relativa para formular o  

conceito de renda. Pode escolher entre os diversos conceitos fornecidos pela  

Economia, procurando alcançar a capacidade contributiva e tendo em vista  

considerações de ordem pública. Não pode, todavia, formular arbitratiamente 

um  conceito de renda ou de proventos .8 

Deste modo, de acordo com o atual conceito de renda, somente com o  

recebimento do valor que majorará o patrimônio do contribuinte, é que se 

acarreta na  aquisição de disponibilidade econômica, e essa será passível de 

objeto de tributação.  Em hipóteses diversas, não há validade jurídica em exigir 

o imposto de renda, em  relação ao valor que efetivamente não agregou o 

patrimônio do contribuinte.  

Posto isso, no caso em tela, a autuação fora arbitrária e inconstitucional, 

eis  que em momento algum o contribuinte adquiriu disponibilidade econômica, 

somente  em um primeiro momento adquiriu 1 bitcoin e logo após passou a 

efetuar permutas  com criptoativos. Portanto, não há que se falar em incidência 

do imposto de renda,  pois em hipótese alguma o montante pecuniário 

correspondente aos criptoativos ingressou no patrimônio do contribuinte, 

limitando-se em permutas de símbolos  virtuais. Para elucidar, informa que 

assim como poderia vir a ser um site de trocas de  moedas comemorativas, 

selos postais, objetos históricos, etc, que eventualmente  hipervalorizados pelos 

seus colecionadores/interessados, não ensejariam tributação  da renda, tendo 

em vista que se restringem ao campo virtual.  

Veja-se como a tese está em sintonia com a doutrina, no sentido de que 

se faz  necessário a aquisição da disponibilidade econômica de renda ou 

                                                     
7  CALIENDO, Paulo. Curso de Direito Tributário. [Minha Biblioteca]. Retirado de  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547224035/. P.825 
8 BRITO, Hugo Machado. Curso De Direito Tributário. 19º ed. Malheeiros.Página 262 
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proventos de  qualquer natureza. Ensina Hugo de Brito Machado9 que se faz 

necessário não apenas  adquirir renda, mas deter a disponibilidade econômica 

dessa renda, pois são  situações distintas, deter a renda e deter a 

disponibilidade econômica dessa renda.  

 Entendimento contrário por parte do Fisco, seria dar sentido a normas 

mortas,  já superadas, como exemplo o artigo 35 da lei n. 7.713/88, eis que 

tentava atingir o  patrimônio ainda não auferido dos sócios, em razão de lucro 

que ainda não fora  distribuído, ultrapassando a ideia de disponibilidade 

econômica e jurídica dessa renda.  

Como supra fundamentado, a autuação da RFB acabou por ferir a Regra 

Matriz  de Incidência, pela não observância ao critério material do antecedente 

normativo  diante da ausência de enquadramento jurídico e regulamentação 

específica que  justifique a exação tributária em debate.   

Razão que torna necessário compreender e aplicar, ao bom tom de Paulo 

de  Barros Carvalho, a Regra Matriz de Incidência. Como é sabido o critério 

material do  imposto de renda é auferir (verbo) renda (complemento), que pode 

ser traduzido em  aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda 

ou de proventos de  qualquer natureza, de acordo com a interpretação legal de 

renda.  

Pois bem, como acima explanado, inerente é a aquisição da 

disponibilidade  econômica nos termos da lei, para justificar a regularidade da 

incidência e exigência  do imposto sobre a renda, e somente advém a aquisição 

mediante legislação que  comporte em seu teor a hipótese prevista, ou seja, a 

conversão de criptomoedas em  pecúnia, equiparando sua eventual valorização 

como renda ou provento de qualquer  natureza. Ora julgadores, é evidente que 

não houve AQUISIÇÃO de disponibilidade  econômica de renda ou provento de 

qualquer natureza, tento em vista que o  recorrente em momento algum fez o 

câmbio de criptomoedas em dinheiro.  

Analogicamente vejamos a mesma situação a respeito da base  de cálculo do 

PIS e da COFINS, onde é apurada sobre o faturamento da pessoa  jurídica, 

cogitando em receita. O que torna imprescindível uma correta e exata  

                                                     
9 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário.....p. 263. 
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compreensão dos termos faturamento  e receita .  

O sentido dos conceitos constitucionalmente pressupostos está  

previsto no art. 110 do CTN, que aduz que a lei tributária jamais poderá 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.  

Extrai-se da norma do art. 110 do CTN, que a lei tributária não  pode 

desvirtuar o sentido e o alcance de um conceito já estabelecido pelo sistema  

jurídico. Veja-se a lição do Mininistro Luiz Gallott no Recurso Extraordinário nº 

71.758:  se a lei pudesse chamar de compra e venda o que não é compra, de 

exportação o  que não é exportação, de renda o que não é renda, ruiria todo o 

sistema tributário  inscrito na Constituição .  

Sobre o conceito de renda, por sua vez, saliente-se que ao termo se 

aplicam  as mesmas considerações acima citadas, isto é: também há um 

conceito  constitucionalmente pressuposto de renda, que não pode ser alterado 

pela legislação  infraconstitucional.  

Isto posto temos que renda  pode ser basicamente conceituada como o  

ingresso (que pressupõe sua incorporação definitiva ao patrimônio da pessoa) 

de  incremento patrimonial, proveniente de operação que possui previsão legal.  

Conclui-se, portanto, que não há que se falar em incidência do imposto 

de  renda em hipóteses onde efetivamente não houve o ingresso da no 

patrimônio da  majoração da disponibilidade econômica, eis que somente 

configura-se como  adquirida a disponibilidade econômica em consequência da 

operação com previsão  normativa que auferiu aumento de patrimônio. 

 

4. PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS  

 

Julgadores, A Constituição de 1988, nas Limitações do poder de tributar  

(arts.  150-152), relaciona princípios que têm por fim dar segurança jurídica aos  
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contribuintes.10 

No mesmo sentido o STF, na voz do Ministro Celso de Mello, Relator da ADI 

712- 2/DF (DJU 19-2-93), a teor da ementa a seguir parcialmente reproduzida:  

O exercício do poder tributário, pelo Estado, submete-se, por inteiro, aos  

modelos jurídicos positivados no texto constitucional que, de modo explícito ou  

implícito, institui em favor dos contribuintes decisivas limitações à competência 

estatal  para impor e exigir, coativamente, as diversas espécies tributárias 

existentes.Os  princípios constitucionais tributários, assim, sobre 

representarem importante  conquista político-jurídica dos contribuintes, 

constituem expressão fundamental dos  direitos individuais outorgados aos 

particulares pelo ordenamento estatal. Desde que  existem para impor 

limitações ao poder de tributar do Estado, esses postulados têm  por 

destinatário exclusivo o poder estatal, que se submete à imperatividade de suas  

restrições .  

 

4.1.LEGALIDADE  

 

De antemão, para a boa compreensão da inconstitucionalidade da 

autuação realizada  pelo Fisco, cabe explanar à maravilha de Paulo de Barros 

Carvalho, sobre o estatuto  do contribuinte, onde consolidam-se ditames legais, 

a fim de conter o poder estatal,  vemos:  

Define-se o estatuto do contribuinte, ao pé de nossa realidade jurídico-

positiva, como  a somatória, harmônica e organizada, dos mandamentos 

constitucionais sobre a  matéria tributária, que, positiva ou negativamente, 

estipulam direitos, obrigações e  deveres do sujeito passivo, diante das 

pretensões do Estado (aqui utilizado na sua  acepção mais ampla e abrangente 

 entidade tributante). E quaisquer desses direitos,  deveres e obrigações, 

porventura encontrados em outros níveis da escala jurídico normativa, terão de 

achar respaldo de validade naqueles imperativos supremos, sob  pena de 

flagrante injuridicidade .11 

                                                     
10  CASSONE, Vittorio. Direito Tributário, 27ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011272/ p. 
11 CARVALHO, Paulo de Barros. Estatuto do contribuinte. Direitos, garantias individuais em 
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Assim pode-se entender que a Constituição de 1988 opera como este 

estatuto  do contribuinte ao definir diversas Limitações do poder de tributar 

apresentando  diversos princípios, com carga axiológica aberta, que possuem a 

finalidade de garantir  a segurança jurídica aos contribuintes.  

Pois bem, a autuação é desprovida de regularidade e licitude, uma vez 

que ao  Poder Executivo é delimitada a atuação nos termos da lei, como 

resultado de sua  função típica, não lhe correspondendo a atividade de produção 

legislativa.  Especificadamente, em relação ao poder Legislativo, representado 

pelo Congresso  Nacional, fora atribuído pela Magna Carta, através do artigo 48, 

a função de editar  normas de caráter geral e abstrato, capazes de obrigar todas 

as pessoas que se  achem nas situações nelas hipotetizadas,12 assim como 

atribuir ao contribuinte o  dever fundamental de recolher tributos, bem como ao 

Fisco, o dever de atuar nos limites da lei. Nesse contexto, Pontes de Miranda 

nos ensina:  

—ão há, nem nunca houve, perfeita simetria entre os órgãos e as 

funções. Bem que  princípios a priori pretendessem e pretendam que a regra 

jurídica há de ser feita pelo  órgão legislativo, que a execução caiba ao órgão 

executivo e a função de julgar ao  órgão judiciário, o que se vê, na vida real e no 

direito positivo, ainda onde se parta da  separação dos Poderes, é competirem: 

ao Poder Legislativos atos e, pois, funções,  que são executivas e, às vezes, 

judiciárias; ao Poder Executivo, a edicção de regras  jurídicas e a prática de atos 

que valem julgamentos; e ao Poder Judiciário, atos  puramente administrativos, 

tais como nomeações, concessões de licenças,  demissões, bem como a 

colaboração, quotidiana e eficiente, na elaboração de regras  jurídicas, ao lado 

daquelas que são formuladas pelo Poder Legislativo ou daquelas  que partem 

do Poder Executivo, ou, ainda, ao lado da criação costumeira. 13    

 

O Estado deve exercer as funções legislativa, administrativa e 

jurisdicional nos  exatos limites legais, e seus atos apenas podem ter validade 

                                                     
matéria tributária e  limitações constitucionais nas relações entre Fisco e contribuinte , Vox 
Legis 141/36. 
12 CARRAZZA Roque antonio. princípios constitucionais tributário, Pag 265 
13 Pontes de Miranda, comentários à constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969, 2ª ed. 2ª 
tir. T. I, São  Paulo, Ed. RT, 1973, pag. 575. Tirei do livro acima, pág 266. 
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se observarem, em tudo  e por tudo, os princípios e regras constitucionais que 

sobre elas incidem.  

Deste modo corrobora Hans —awiasky: A administração Fazendária não 

pode  fazer nada sem que a lei a tenha autorizado.  Ora Excelências, extrai-se 

da doutrina  majoritária que o Estado extrapolou seu limite de tributar, 

especificadamente violou o  princípio da legalidade, eis que não fora lhe 

permitido tal ato, pois sequer houve lei  antecessora de sua conduta que abranja 

as criptomoedas, urgindo assim, a  ilegalidade da autuação praticada.  

Fere a legalidade tributária ao exigir IR de operação realizada com  

criptomoedas sem que se possa verificar a ocorrência de fato gerador e a 

própria  regulamentação da hipótese de incidência tributária, bem como ao 

exigir da Exchange  obrigação não contida em lei, que perpassa o direito 

financeiro, fiscal, bancário do  contribuinte, tudo ao arrepio da Constituição 

Federal de 1988.  

Vale lembrar, que ao Estado não fora importado o poder de tributar de 

acordo  com sua convicção, mas sim perante dispositivo legal que o autoriza tal 

atuação. Ora,  sem a expressa previsão normativa ensejadora de conduta do 

Estado, fruto do poder  legislativo, este nada pode fazer. Assim evidencia-se o 

princípio da legalidade da  administração pública constante no artigo 37 da 

Constituição Federal, onde o Estado  se limita a fazer estritamente o que a lei 

manda, diferente da ótica privada onde os  particulares podem fazer tudo o que 

a lei não proíbe.  

Portanto, o Estado não tem autonomia da vontade. A vontade do Estado  

corresponde a vontade popular que é externalizada através da Lei, ou seja, o 

fruto do  legislativo deve exprimir a vontade geral e, não é a vontade geral que 

ocorra tributação  sem lei prever com tal ato.  

A título de informação, cumpre salientar que há uma clara diferença entre  

receitas públicas originárias e derivadas. Em relação àquelas, temos que 

decorrem  da exploração do patrimônio do Estado e fundam-se no direito 

privado, isto é, nos  contratos. Ao passo de que em relação as outras, são 

oriundas do patrimônio do  particular, sujeitas ao regime de direito público, onde 

tem-se como fonte a lei.  
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A lei deve ser específica e objetiva, pois como nos ensina Paulo de Barros 

Carvalho,  in verbis: 

 

"O veículo introdutor da regra tributária no ordenamento há de ser sempre a lei  

(sentido lato), porém o princípio da estrita legalidade diz mais do que isso,  

estabelecendo a necessidade de que a lei adventícia traga no seu bojo os 

elementos  descritores do fato jurídico e os dados prescritores da relação 

obrigacional. Esse plus  caracteriza a tipicidade tributária, que alguns autores 

tomam como outro postulado  imprescindível ao subsistema de que nos 

ocupamos, mas que pode, perfeitamente,  ser tido como uma decorrência imediata 

do princípio da estrita legalidade."  

 

Nobres julgadores, frente ao caso em tela pergunta-se, onde está a lei? 

Em  resposta temos que sequer houve lei anterior que contemplasse este 

símbolo virtual como tributável. Restando, portanto, violado o artigo 5º, II da 

C’FB de 88, e como é  notório No Taxation without representation 14, isto é, a 

tributação torna-se passível de  exigibilidade ao passo de que é sintonizada 

com o consentimento dos próprios  contribuintes, através de seus 

representantes eleitos democraticamente, exigindo  expressa previsão 

normativa.  

Ainda nos reforça Leandro Paulsen que "Ninguém será obrigado a fazer 

ou  deixar de fazer algo senão em virtude da lei."15 

Ademais, o artigo 150, I da cf, ocupou-se em parafrasear novamente o 

princípio  da legalidade, para a devida tributação, necessário é a manifestação 

do Poder  legislativo de forma absolutamente minuciosa quanto as normas 

tributárias, tipos  tributários, alíquotas, fatos geradores etc.   

Veja-se excelentíssimos, a autuação fora embasada em informações 

prestadas  pela Exchange intermediadora, por ordem da Instrução Normativa 

1.888/2019, onde  fora instituída uma obrigação acessória. Ora, o artigo 113, §2 

do CTN é expresso em  discorrer que a obrigação acessória somente será 

instituída por legislação tributária,  e uma mera instrução normativa não tem 

                                                     
14 CARRAZZA Roque antonio. princípios constitucionais tributário. Página 276. 
15 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da doutrina e da 
jurisprudência.  2014 
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condão de substituir uma lei. Decorre,  portanto, a violação expressa do artigo 

retro mencionado, bem como do princípio da  legalidade, e se analisará a exação 

sob o enfoque da estrita legalidade constante no  artigo 5, II da CF/88.  

Deste modo, a intermediadora nada tinha a declarar ao fisco, eis que 

Instrução  Normativa não é lei, e consequentemente não tem caráter cogente de 

imputar o dever  de prestar informações. Frisa-se ainda, que a Exchange 

declarou as informações de  forma precoce, tendo em vista que a própria 

instrução, em seu artigo 13, é objetiva  em aduzir que seus efeitos viger-se-ão 

a partir de 1º de agosto de 2019, e como fora  aduzido, a Exchange prestou 

informações antes mesmo da vigência da Instrução  Normativa 1.888/2019.  

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:  

 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 161.123 - SP (2018/0248430-4)  

RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR   

SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 10A VARA CRIMINAL  ESPECIALIZADA EM 

CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E  CRIMES DE LAVAGEM DE VALORES 

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO  ESTADO DE SÃO PAULO  SUSCITADO : JUÍZO DE 

DIREITO DA 1A VARA DE EMBU DAS ARTES - SP   

INTERES. : JUSTIÇA PÚBLICA   

INTERES. : EM APURAÇÃO EMENTA  

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL.  JUSTIÇA 

ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. INVESTIGADO QUE  ATUAVA COMO TRADER DE 

CRIPTOMOEDA (BITCOIN),  OFERECENDO RENTABILIDADE FIXA AOS 

INVESTIDORES.  INVESTIGAÇÃO INICIADA PARA APURAR OS CRIMES TIPIFICADOS  

NOS ARTS. 7º, II, DA LEI N. 7.492/1986, 1º DA LEI N. 9.613/1998 E 27-E  DA LEI N. 

6.385/1976. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE  CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA 

DE INDÍCIOS DE OUTROS CRIMES  FEDERAIS (EVASÃO DE DIVISAS, SONEGAÇÃO 

FISCAL E  MOVIMENTAÇÃO DE RECURSO OU VALOR PARALELAMENTE À 

CONTABILIDADE EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO). INEXISTÊNCIA.  OPERAÇÃO QUE 

NÃO ESTÁ REGULADA PELO ORDENAMENTO  JURÍDICO PÁTRIO. BITCOIN QUE 

NÃO TEM NATUREZA DE MOEDA  NEM VALOR MOBILIÁRIO. INFORMAÇÃO DO 

BANCO CENTRAL DO  BRASIL (BCB) E DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

(CVM).  INVESTIGAÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR, POR ORA, NA JUSTIÇA  

ESTADUAL, PARA APURAÇÃO DE OUTROS CRIMES, INCLUSIVE DE  ESTELIONATO 

E CONTRA A ECONOMIA POPULAR.   

1. A operação envolvendo compra ou venda de criptomoedas não  encontra 
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regulação no ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas  virtuais não são 

tidas pelo Banco Central do Brasil (BCB) como  moeda, nem são consideradas 

como valor mobiliário pela Comissão  de Valores Mobiliários (CVM), não 

caracterizando sua negociação, por  si só, os crimes tipificados nos arts. 7º, II, 

e 11, ambos da Lei n.  7.492/1986, nem mesmo o delito previsto no art. 27-E da 

Lei n.  6.385/1976.   

2. Não há falar em competência federal decorrente da prática de crime de  

sonegação de tributo federal se, nos autos, não consta evidência de  

constituição definitiva do crédito tributário.   

3. Em relação ao crime de evasão, é possível, em tese, que a negociação  de 

criptomoeda seja utilizada como meio para a prática desse ilícito, desde  que o 

agente adquira a moeda virtual como forma de efetivar operação de  câmbio 

(conversão de real em moeda estrangeira), não autorizada, com o  fim de 

promover a evasão de divisas do país. No caso, os elementos dos  autos, por 

ora, não indicam tal circunstância, sendo inviável concluir pela  prática desse 

crime apenas com base em uma suposta inclusão de pessoa  jurídica 

estrangeira no quadro societário da empresa investigada.   

4. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), a  

competência federal dependeria da prática de crime federal antecedente  ou 

mesmo da conclusão de que a referida conduta teria atentado contra o  sistema 

financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de  bens, serviços 

ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas 

(art. 2º, III, a e b, da Lei n. 9.613/1998),  circunstâncias não verificadas no caso.   

5. Inexistindo indícios, por ora, da prática de crime de competência federal,  o 

procedimento inquisitivo deve prosseguir na Justiça estadual, a fim de  que se 

investigue a prática de outros ilícitos, inclusive estelionato e crime  contra a 

economia popular.   

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da  1ª 

Vara de Embu das Artes/SP, o suscitado. (grifo nosso)  

Veja-se nessa decisão, como tal criptomoedas não encontra agasalho  

legal, tanto que sequer é reconhecida sua existência como valor mobiliário ou  

moeda, razão que torna inconstitucional a exigência do imposto de renda da  
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sobre a valorização deste símbolo virtual.  

 

4.2. IRRETROATIVIDADE  

 

Pasmem Excelências, a autuação posta nutre-se de fundamento legal 

publicado em  07/05/2019, cujos efeitos produzir-se-ão a partir de 1° de agosto 

de 2019 - conforme  aduz artigo 13º da IN RFB nº1.888/2019. Os fatos que 

foram apurados na autuação  são de datas anteriores, o que claramente 

confronta o princípio da irretroatividade da  lei tributáraim constante no artigo 

150, III, da CF/88.  

Portanto incorre em violação expressa ao princípio da irretroatividade da 

lei, eis que a  norma é posterior ao fato e impõe às Exchanges-intermediadoras 

nas operações com  criptomoedas, o dever de fornecer informações sobre seus 

clientes, porém sem  respaldo legal e com ato normativo que retroage buscando 

atingir fatos pretéritos, grita  aos olhos medidas como a questionada, no Estado 

Democrático de Direito.  

Veja-se a súmula 584 do STF, Ao imposto de renda calculado sobre os 

rendimentos  do ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que 

deve ser  apresentada a declaração.   

Entende-se então, que ao passo da lei vigente na época dos fatos, não 

previa  nada sobre criptomoedas, o estado nada pode tributar, devendo-se ater 

aos limites e  princípios constitucionais. 

 

 

5.Pedidos  

Diante do todo exposto, a parte recorrente vem, respeitosamente, perante 

Vossas  Excelências requerer o provimento do Recurso Extraordinário em 

questão, pela  argumentação anteriormente exposta.  

 

Nesses termos,  

sempre respeitosamente,  

pede deferimento.  
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EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

RECORRENTE: JORGE PEREIRA   

RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL   

A“TOS DE Nº: …   

 

1 EXPOSIÇÃO DOS FATOS   

 

 Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Sr. Jorge Pereira em 

desfavor da  União Federal, no qual este pretende anular a indevida autuação 

realizada em 15/05/2019 pela  Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), 

sob os fundamentos a seguir expostos.   

Em resumo tem-se que o Recorrente, no ano de 2016, adquiriu uma 

unidade de Bitcoin  (BTC), via exchange domiciliada no Brasil, cujo valor de 

aquisição foi de 3.500,00 (três mil e  quinhentos reais).   

No entanto, no ano de 2017, o Recorrente decidiu trocá-la por espécie 

diversa de  criptoativo, qual seja, Litcoin. Cabe desde logo ressaltar que a 

operação foi avaliada em  R$66.000,00 e que havia equivalência entre os valores 

de ambas as criptomoedas permutadas.  De tal maneira, a partir desta o 

Recorrente obteve 150 LTC - valor correspondente à 01 BTC.   

No final do ano de 2017, depois de muito procurar por uma loja de 

veículos que aceitasse  Litcoin como meio de pagamento e encontrá-la, o 

recorrente fez a opção de utilizar  integralmente suas 150 (cento e cinquenta) 

unidades de LTC para a compra de um carro. Frise se que, da mesma forma que 

a anterior, na segunda operação, avaliada em R$ 120.000,00 (cento  e vinte mil 

reais), havia equivalência de valor entre os itens permutados.   

Em virtude desses fatos, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

conforme  mencionado, autuou o Recorrente, sob a justificativa de este ter 

supostamente ter deixado de  efetuar o pagamento do Imposto de Renda 

Pessoa Física (IRPF) sobre ganho de capital auferido  em ambas as operações 
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citadas.   

Ademais, a referida autuação foi realizada por ter o Recorrente, em tese, 

deixado de  declarar as operações realizadas, em sua Declaração de Ajuste 

Anual.   

Cumpre ressaltar que a referida autuação foi embasada, conforme a RFB, 

nas  informações prestadas pela exchange que intermediou as transações, nos 

termos da Instrução  Normativa da RFB nº 1.888/2019.    

O Contribuinte, ora Recorrente, movido pelo inconformismo quanto à 

autuação  realizada e por considerá-la totalmente indevida, ajuizou ação para 

impugná-la. Por meio desta,  requereu a anulação da autuação, em razão da 

flagrante inconstitucionalidade da Instrução  Normativa, na qual foi fundada. 

Isso porque, como será demonstrado ao longo do presente  recurso, a 

mencionada Instrução viola diretamente alguns dispositivos constitucionais, 

quais  sejam, artigo 150, incisos I e III, a , da C’F/881, in verbis:   

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 

à  União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar 

tributo  sem lei que o estabeleça;   

III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da  

vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;   

 

Dispositivos os quais, válido destacar, são responsáveis por prever os 

princípios  constitucionais da legalidade tributária e da irretroatividade.   

Na hipótese de não ser reconhecida a inconstitucionalidade da 

tributação, o Recorrente  pediu a anulação parcial da autuação, no que se refere 

à incidência do imposto de renda quanto  à troca de BTC por LTC, pois o fato 

gerador não foi verificado.   

Todavia, os pedidos foram julgados totalmente improcedentes em 1ª 

Instância, o que foi  mantido em 2ª Instância.   

Assim, em razão da ofensa direta à Constituição, o contribuinte interpôs 

o presente  Recurso Extraordinário com o objetivo de reformar a decisão do 

Tribunal a quo e, assim,  efetivar o que preceitua a Constituição Federal, cujos 

                                                     
1 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 
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fundamentos principais passa a destacar  nos presentes Memoriais.  

  

2 NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS (CRYPTOCURRENCIES)   

 

Preliminarmente, faz-se necessário discutir a natureza jurídica das 

criptomoedas, para,  em seguida, determinar os efeitos tributários decorrentes 

de sua comercialização. Em síntese, na autuação efetivada, tem-se que a 

Secretaria da Receita Federal equiparou  o BTC a um ativo financeiro e, por 

conseguinte, enquadrou os ganhos decorrentes das operações  com este 

realizadas, como ganho de capital, sujeitos assim à incidência do Imposto de 

Renda.   

Todavia, conforme se demonstrará, os BTC s não podem ser equiparados 

a ativos  financeiros, para fins tributários, uma vez que possuem natureza 

jurídica de moeda.   

É certo que a Constituição Federal da República Brasileira (CRFB) 

determina no art.  21, VII, que é competência da União a emissão de moeda2. 

Ainda acrescenta, no art. 164 caput3:   

 

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida  exclusivamente 

pelo banco central.  § 1º É vedado ao banco central conceder, direta ou 

indiretamente, empréstimos ao  Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade 

que não seja instituição financeira.   

§ 2º O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro 

Nacional,  com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.   

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as 

dos  Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do 

Poder  Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras 

oficiais,  ressalvados os casos previstos em lei. [destaque nosso]   

 

Por sua vez, o Banco Central do Brasil (BACEN), autoridade monetária do 

país, por sua  vez, no comunicado nº 31.379, de 16 de novembro de 20174, 

                                                     
2 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.   
3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.   
4 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Comunicado nº 31.379, de 16 de novembro de 2017. Alerta sobre 
os riscos   
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declarou que as criptomoedas não  são emitidas e nem garantidas por 

qualquer autoridade monetária, por isso não têm garantia de  conversão para 

moedas soberanas, e tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer 

espécie,  ficando todo o risco com os detentores 5.   

 Diante desses elementos, poder-se-ia alegar que, por não ser emitida pela 

autoridade  monetária do País, nem por qualquer outro Estado soberano, as 

moedas virtuais não poderiam  ser reconhecidas como moedas. Referido 

argumento, fundado no art. 21, VII, da CRFB é  utilizado pela Secretaria da 

Receita Federal.   

Entretanto, referido raciocínio não se apresenta o mais adequado, 

conforme será  demonstrado, haja vista que, cumprindo as criptomoedas as 

funções próprias das moedas, a  natureza jurídica de ambas deve ser 

equivalente.   

  Nesse aspecto, tem-se que, na seara econômica moeda é definida, pelo 

Professor  Cláudio Roberto Contador, como6:   

 

A conceituação empírica de moeda parte do princípio de que moeda é aquilo que a  

economia considera como tal, e não necessariamente aquele agregado que as  

autoridades monetárias, têm sob controle ou imaginam que seja moeda. Sendo 

assim,  o conceito de moeda varia no tempo e no espaço.     

 

 A Teoria Monetária Clássica, por sua vez, define como funções básicas 

de uma moeda  a função de ser um intermediário de trocas, isto é, um meio de 

pagamento; a função de unidade  de contas (unidade de medida monetária na 

economia); e a função de reserva de valor 7 . É certo  que, atualmente, as 

criptomoedas, em especial o BTC (a criptomoeda mais conhecida), ainda  não 

exercem todas as funções básicas de uma moeda, mas cumprem uma das 

funções típicas  das moedas, vez que são utilizadas como meio de troca. Nesse 

                                                     
decorrentes de operações de guarda e negociação das denominadas moedas virtuais. Brasília.   
5 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Comunicado no 31.379, de 16 de novembro de 2017. Alerta sobre 
os riscos  decorrentes de operações de guarda e negociação das denominadas moedas virtuais. 
Brasília.   
6 CONTADOR. Cláudio R. Conceito de moeda no Brasil: uma sugestão. 1978. 
7 Fernando Carvalho, Luiz Fernando De Paula, João Sicsu - Economia Monetária e Financeira. 
Teoria E Política  (2007). Rio de Janeiro: Elsevier, 2º ed.   
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sentido é o ensinamento de  Barossi-Filho e Sztajn8:   

 

A bitcoin não é dotada de uma das funções usuais de qualquer moeda fiduciária, a  

aptidão para ser unidade de conta. Embora não cumpra duas das funções clássicas 

da  moeda, a bitcoin pode ser vista como um meio de troca que facilita permutas .   

 

 E acrescentam9:   

 

Sabe-se que a falta de moeda de curso forçado em certas áreas ou comunidades   

leva à criação de instrumentos que sirvam como bem intermediário de troca.  Para 

essas populações, são ou equivalem à moeda. Ou seja, a criação de moeda,  

monopólio do Estado, autoridade monetária, só incide sobre a de curso forçado, 

que  não pode ser recusada, mas não elimina o exercício da autonomia privada na 

criação  de instrumentos que perfaçam a função de bem intermediário de troca.   

A bitcoin se assemelha, para fins de classificação, à moeda estrangeira que  

Ascarelli (1957) classificara como mercadoria. Seu poder liberatório decorre de 

pacto  entre contratantes, resultado da autonomia privada. Retoma-se Ascarelli 

(1957) para  esclarecer que, se essa moeda virtual é mercadoria, se circula, cria-se 

um mercado que  opera paralelamente ao mercado regular de moedas 

estrangeiras. (grifos nossos)   

 

Referido entendimento, inclusive, pode ser extraído da própria concepção 

inicial das  criptomoedas. Isso porque, tem-se que estas foram criadas com o 

objetivo, declarado pelos seus  criadores, de ser uma moeda virtual que permita 

a realização de pagamentos online, sem que  haja a necessidade de uma 

terceira parte, ou seja, uma instituição financeira. Confirmando essa  

compreensão, cite-se o artigo escrito em 2008 que apresentou o funcionamento 

da primeira  criptomoeda, o qual assim a descreveu10:   

 

Uma pura versão ponto-a-ponto de dinheiro eletrônico que pode 

permitir pagamentos  online realizados diretamente de uma parte a 

                                                     
8 BAROSSI-FILHO, Milton; SZTAJN, Rachel. Natureza Jurídica da Moeda e Desafios da Moeda 
Virtual.  2013. 
9 BAROSSI-FILHO, Milton; SZTAJN, Rachel. Natureza Jurídica da Moeda e Desafios da Moeda 
Virtual.  2013. 
10 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2017.   
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outra sem que seja através de uma  instituição financeira11 (tradução 

nossa). 

 

Prosseguindo, tem-se que o fato de a CRFB declarar que é competência 

exclusiva do  BACEN a emissão de moedas não impede que as criptomoedas 

sejam consideradas moedas.  Isso porque, a restrição da Constituição é em 

relação à emissão da moeda corrente nacional,  moeda de curso forçado, a qual 

sabemos, é o Real. Caso não fosse esse o entendimento, estaria  admitindo-se 

que o Dólar, o Euro, entre outras não são moedas, pois não são emitidas pelo  

BACEN, o que, por óbvio, não se afigura, nem de longe, razoável.   

Nesse sentido, como não há lei que proíba a sua emissão, nem a 

utilização dos sistemas  de pagamento delas, tem-se que elas são legais. 

Mesmo que não sejam controladas ou emitidas  pelo Estado, em virtude da 

ausência de dispositivo normativo sobre o tema, estas devem ser  admitidas, 

em respeito ao princípio da legalidade ampla.   

Confirmando esse entendimento, explicaram Barossi-Filho e Sztajn12, a 

criação dessa  moeda virtual (bitcoin), expressão do exercício da autonomia 

privada, não viola norma jurídica  cogente .   

Outro fato que corrobora o entendimento defendido - de que a natureza 

jurídica das  criptomoedas é de moeda/meio de pagamento, assemelhando-se 

às moedas estrangeiras, para  fins de classificação - é que a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), autarquia que  regulamenta o mercado de valores 

mobiliários, já manifestou contrária à classificação das  criptomoedas como 

ativos financeiros13:   

 

Como sabido, tanto no Brasil quanto em outras jurisdições ainda tem-se discutido 

a  natureza jurídica e econômica dessas modalidades de investimento, sem que se 

tenha,  em especial no mercado e regulação domésticos, se chegado a uma 

conclusão sobre  tal conceituação.   

                                                     
11 A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent 
directly from one party  to another without going through a financial institution. 
12 BAROSSI-FILHO, Milton; SZTAJN, Rachel. Natureza Jurídica da Moeda e Desafios da Moeda 
Virtual.  2013. 
13 BRASIL. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Investimento, pelos fundos de investimento  
regulados pela Instrução CVM nº 555/14, em criptomoedas. 2018. 
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Assim e baseado em dita indefinição, a interpretação desta área técnica é a de  que 

as criptomoedas não podem ser qualificadas como ativos financeiros, para  os 

efeitos do disposto no artigo 2º, V, da Instrução CVM nº 555/14, e por essa  razão, 

sua aquisição direta pelos fundos de investimento ali regulados não é permitida.  

(grifo nosso)   

 

 Nessa acepção, é, no mínimo, controverso o entendimento da parte 

recorrida quanto à  natureza jurídica das moedas virtuais, uma vez que a própria 

instituição responsável por essa  classificação no País já sinalizou que elas não 

podem ser classificadas como ativos financeiros.   Ademais, a própria Instrução 

Normativa, nº 1.888/2019, da RFB, em seu art. 5º, I,  reconhece que as 

criptomoedas podem ser utilizadas como meio de pagamento (instrumento de  

transferência de valores), o que, nesse caso, também afastaria a utilização 

como ativo  financeiro, in verbis14:   

 

Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:   

I - criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria unidade   

de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira,  

transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias 

de  registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento,  

instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e] que não constitui   

moeda de curso legal; e  [...] (grifos nossos)   

 

A autuação da RFB, dessa forma, se apresenta inconsistente, haja vista 

que fez uso de  classificação inapropriada das criptomoedas, as quais, como 

demonstrado, possuem natureza  jurídica de moeda.   

Ainda que estas não pudessem ser compreendidas como moedas, tem-

se que as  criptomoedas somente poderão ser tratadas como bens ou direitos 

capazes de resultar ganho de  capital, acaso seja instituída legislação nacional 

que as defina como tal.   

Assim sendo, diante da impossibilidade de reconhecimento das 

criptomoedas como  ativos financeiros, seja porque estas possuem natureza 

jurídica de moeda, seja em virtude da  inexistência de lei que as defina como tal, 

                                                     
14 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019. Brasília, 
2019.   
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não é possível se falar na ocorrência do fato gerador  do IRPF na troca de BTC 

por LTC, o que afasta a incidência do respectivo imposto nas  operações 

realizadas.   

Importante destacar, ao final, que referido fato não ficaria alheio à 

tributação. Na  realidade, quando se trata de criptomoedas, aqui entendidas 

como uma espécie de moeda, o que  se verifica é uma variação cambial, sendo 

o valor delas apurado quando da realização de uma  operação de compra e 

venda, o fato gerador do IRPF não ocorreu na troca de BTC por LTC.   

Por essa perspectiva, seria o caso, então, de se falar na incidência do IOF 

(Imposto sobre  Operações Financeiras), haja vista que as operações com 

criptomoedas equivalem às operações  de câmbio, que, por sua vez, constituem 

fato gerador do aludido imposto (art. 63, II, do CTN).15  

Por todos esses fundamentos, tem-se que a exigência feita na autuação 

realizada é  indevida e, dessa forma, não merece ser mantida. Caso não seja 

esse entendimento, a autuação  em face do Recorrente, ora tratada, merece ser 

anulada, ainda, por fundamentos diversos, como  melhor será analisado no 

tópico seguinte.   

 

3 ”IOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AMPLA  E TRIB“TÁRIA   

  

Os princípios gerais da tributação podem ser entendidos como 

instrumentos de  cidadania, haja vista serem instrumentos de defesa do 

cidadão contra o poder de tributar do  Estado. Assim, os princípios que regem o 

Direito Tributário são uma limitação ao poder estatal.   Dentre os princípios 

gerais do Direito Tributário, encontra-se o Princípio da Legalidade  Tributária ou 

Princípio da Reserva Legal expresso no art. 150, inciso I, da CR/8816, in verbis:   

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 

                                                     
15 Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e 
sobre operações  relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:   
 II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou 
estrangeira, ou de  documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado 
em montante equivalente à moeda  estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por 
este; (BRASIL, 1966).  
16 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.   
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à  União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:   

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (grifo nosso)   

 

  A disposição constitucional do mencionado princípio é clara quanto à 

restrição de  instituição de tributo que não seja por meio de lei. Nesse sentido, 

importantes as considerações  de Hugo de Brito Machado Segundo17:  

  

(...) ato normativo editado pelo órgão dotado da função legislativa, nos termos do   

processo legislativo previsto constitucionalmente (lei em sentido formal). Mas se  

ato deve ser, também, dotado de hipoteticidade, ou, por outras palavras, deve ser   

geral e abstrato  (lei em sentido material).   

 

 Rothmann 18  descreve o princípio da legalidade tributária em quatro 

esferas, quais sejam,  a legalidade da administração; a reserva da lei; a estrita 

legalidade tributária; e a conformidade  da tributação com o fato gerador.   

 Por legalidade da administração entende-se que as autoridades 

administrativas estão  vinculadas à legislação tributária, bem como têm o dever 

de cobrar o tributo estipulado pela lei.  A reserva da lei, por sua vez, é explicitada 

na vinculação à lei, a qual deve ser elaborada com a  participação da 

representação popular, isto é, do Poder Legislativo.   

A estrita legalidade tributária é a limitação constitucional de instituir 

tributos somente a  partir da existência de lei que o autorize. Machado Segundo 

acrescenta que Diz-se estrita  porque considerada mais exigente  que a 

legalidade ampla , ou genérica , já contida no art.  5º, II, da CF/88 19.   

Já a conformidade da tributação com o fato gerador está ligada à 

necessidade de a lei  prever todos os aspectos do fato gerador necessários à 

configuração da obrigação tributária20.  Isto é, do texto legal, deve ser possível 

extrair em quais circunstâncias será devido o tributo  (hipótese de incidência), 

por quem (sujeito passivo), em que valor (base de cálculo e alíquota)  e a qual 

                                                     
17 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. 
18 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. 1. ed. Rio 
de Janeiro:  Forense. 2005, p. 241. 
19 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. 
10.  Language: Portuguese, Base de dados: Minha Biblioteca 
20 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. 1. ed. Rio 
de Janeiro:  Forense. 2005, p. 241.   
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ente tributante (sujeito ativo).   

A legalidade tributária, portanto, sugere que, como bem ensina 

Machado Segundo21:   

 

(...) não apenas o dever de pagar deve estar referido na lei, mas todos os seus 

atributos  devem estar nela expressamente previstos, como explicita o art. 97 do 

CTN. Por outras  palavras, todas as dimensões ou parcelas da estrutura da norma 

jurídica tributária  devem constar, ou devem ser passíveis de reconstrução pelo 

intérprete, a partir do  texto legal. Daí a qualificação de estrita .   

 

 Pois bem. No caso em discussão, a autuação em face do Recorrente foi 

fundamentada  nas informações prestadas voluntariamente pela Exchange que 

intermediou as transações  realizadas pelo Autor, ora Recorrente, nos termos 

da Instrução Normativa (IN) da Receita  Federal Brasileira nº 1.888, de 03 de 

maio de 2019.   

 No entanto, não há qualquer lei que ampare a exigência do tributo ora 

tratado. Ao revés,  no presente caso, a exigência do imposto é feita em razão de 

um ato administrativo, qual seja,  o manual de perguntas e respostas sobre o 

imposto de renda de pessoa física (exercício de 2017,  ano-calendário de 2016), 

da RFB, na questão 60722:   

 

ALIENAÇÃO DE MOEDAS VIRTUAIS 607  Os ganhos obtidos com a alienação  de 

moedas virtuais  são tributados? Os ganhos obtidos com a alienação de moedas   

virtuais (bitcoins, por exemplo) cujo total alienado no mês seja superior a R$  

35.000,00 são tributados, a título de ganho de capital, à alíquota de 15%, e o  

recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia útil do mês  

seguinte ao da transação. As operações deverão estar comprovadas com  

documentação hábil e idônea.    

 

Dessa forma, em atenção ao princípio da legalidade, referida obrigação 

tributária não é  devida, haja vista que não foi instituída por lei. Reafirme-se: 

                                                     
21 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. 
10.  Language: Portuguese, Base de dados: Minha Biblioteca   
22 BRASIL. Ministério da Fazenda e Secretaria da Receita Federal do Brasil. Imposto de Renda 
da Pessoa Física  IRPF: Perguntas e Respostas. Diário Oficial da União, Brasília, 2017. 
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somente a lei pode instituir a  obrigação de pagar tributos e o Manual de 

Perguntas e Respostas não se trata de lei, mas de ato  puramente 

administrativo, classificado como norma complementar, nos termos do artigo 

100,  I, do Código Tributário Nacional (CTN).   

Nesse aspecto, ao instituir obrigação de pagar o tributo, a qual, como 

exposto, não está  prevista em qualquer lei, a Receita Federal do Brasil acabou 

por criar novas hipóteses de  incidência do fato gerador do IRPF, isto é, novas 

hipóteses de cobrança (entendida esta como  obrigação principal). o que viola 

o disposto no inciso III, do artigo 97 do mesmo Código,23 o  qual prevê que cabe 

somente à lei prever o fato gerador:   

 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:   

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;   

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 

26,   

39, 57 e 65;   

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o  

disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;   

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto  

nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;   

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus  

dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;   

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de  

dispensa ou redução de penalidades. (grifos nossos)   

 

 Além disso, referido fato acabou por violar diversos direitos e garantias 

fundamentais,  em especial, o princípio da legalidade disposto no art. 5º, inciso 

II, da CR/88; e o princípio  constitucional da legalidade tributária (art. 150, I da 

CRFB/88), anteriormente explicitado24.  

                                                     
23 BRASIL. Lei nº. 5.172, de 25 de Outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Brasília.   
24 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos  estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à  propriedade, nos termos seguintes:   
 [...]   
 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; (grifo 
nosso)  
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Válido ressaltar que a necessidade de previsão em lei das hipóteses que 

estariam sujeitas  à tributação, dentre outras tantas razões, se justifica, pois 

consiste em forma que possibilita  assegurar a legitimidade da exação. Isto é, 

considerando que o processo de elaboração das leis  é feito pelos 

representantes regularmente eleitos pelos cidadãos, os quais, em princípio,  

compreendem e, de fato, representam os interesses da coletividade, a exigência 

por estes  instituída poderia, assim, ser compreendida como fato compatível 

com os interesses da  sociedade.   

Entretanto, é evidente que, o ato responsável por instituir a tributação, 

qual seja, o  Manual de Perguntas e Respostas da Receita Federal, nem de longe 

é revestido da mesma  legitimidade que as leis possuem. Na realidade, o ato ora 

tratado foi produzido unilateralmente  pela autoridade administrativa, sem 

qualquer participação popular, ainda que indireta (por meio  de seus 

representantes). Por este fundamento, em razão da ausência de legitimidade do  

instituidor, igualmente, deve-se reconhecer a impossibilidade da exigência.   

Diante do exposto, observa-se a ilegalidade do ato administrativo normativo, da 

RFB,  Perguntas e Respostas sobre o Imposto de Renda de Pessoa Física 

(exercício de 2017, ano calendário de 2016), quanto ao tema das criptomoedas, 

em específico as perguntas e respostas  nº 447 e 607, que deverão ser 

revogadas e, por conseguinte, deve ser extinto o crédito tributário  da Fazenda 

Pública em relação à suposta ausência de pagamento de Imposto de Renda.   

Ademais, tem-se que a autuação realizada viola o princípio diverso, qual 

seja, o da  irretroatividade tributária.   

 

4 VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA   

 

Assim como o princípio da legalidade tributária, o princípio da 

irretroatividade, que está  disposto no art. 150, no inciso III, da CRFB/88, é um 

dos instrumentos de limitação do poder  de tributar do Estado. Desse modo é a 

expressão do princípio:   

   

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 

à  União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:   
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III - cobrar tributos:   

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os   

houver instituído ou aumentado;   

 

Além da limitação ao poder de tributar do Estado, a importância deste 

princípio, no que  tange a incidência do fato gerador do IRPF, está ligada à 

determinação da legislação a ser  aplicada na apuração deste imposto. Esse 

elemento mostra-se relevante na medida em que existe  considerável 

mutabilidade das regras jurídicas brasileiras.   

 Conforme ensina Sacha Calmon Navarro Coêlho que25:   

 

Do exame dos art. 116 e 117 do Código Tributário Nacional, verifica-se com  

naturalidade que a preocupação do legislador esteve centrada na determinação do  

momento exato da ocorrência do fato gerador, em ordem a aplicação da legislação  

tributária anteriormente vigente à dita ocorrência. É que a lei do IR, em vigor,  

aplica-se aos fatos geradores futuros (aí incluídos os pendentes), nunca aos fatos   

geradores pretéritos. (grifos nosso)   

 

Temos que o desrespeito ao princípio da irretroatividade na autuação da 

RFB é patente  no caso em tela. As operações com criptomoedas realizadas 

pelo Recorrente ocorreram nos  anos de 2016 e 2017, fato confirmado nos 

registros das informações enviadas pela exchange à  RFB, o que não foi 

contestado pela Recorrida.   

 Porém, a IN nº 1.888/ 2019, da RFB, só poderia passar a produzir efeitos 

a partir de 1º  de agosto de 2019, de acordo com o art. 13 da referida Instrução 

Normativa.   A autuação da RFB fundamentou-se em uma IN que sequer existia 

ao tempo das  operações que supostamente configuraram o fato gerador do 

IRPF, do qual o Recorrente está  sendo cobrado. Esse comportamento da RFB 

viola o princípio da proteção da confiança,  segundo o qual as condutas do 

Poder Público e seus efeitos devem atender às legítimas  expectativas de 

terceiros (administrados), isto é, o cidadão deve poder confiar que os atos do  

Poder Público serão realizados conforme a legislação. Nesse sentido ensina o 

                                                     
25 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 16ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense,  2018. 
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Professor  Humberto Ávila26:   

 

A proibição de retroatividade deve ser interpretada de acordo com o sobreprincípio 

da  segurança jurídica que lhe é axiologicamente sobrejacente. Nesse sentido, 

revela-se  importante a interpretação da irretroatividade tendo em vista a conexão 

substancial  que deve ser coerentemente intensificada entre o comportamento a 

ser adotado pelo  Poder Público (não tributar fatos já ocorridos integralmente no 

passado) e os fins de  determinabilidade e confiabilidade inerentes ao 

sobreprincípio da segurança jurídica  numa concepção moderna de Estado de 

Direito.  

 

Ora, a autuação em análise não tem fundamentação legal, pois, se a lei 

tributária não  pode retroagir para alcançar fatos geradores pretéritos, 

tampouco é admissível que uma  Instrução Normativa o faça, principalmente, 

quando essa expressamente define a produção dos  seus efeitos para depois 

da ocorrência dos fatos alegados pela RFB como sendo configuradores  da 

incidência do IR.   

O Recurso, portanto, deve ser provido e, por conseguinte, a autuação da 

RFB deve ser  anulada no que diz respeito à ausência de declaração, na 

Declaração de Ajuste Anual, das  operações com as criptomoedas.   

 

5 AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E DISPONIBILIDADE DA RENDA   

 

No presente tópico será abordado o fundamento relativo à não realização 

do fato gerador  do IRPF, nas operações realizadas pelo Recorrente com 

criptomoedas. Para tanto, é importante  iniciar a exposição, com a análise 

pormenorizada dos elementos que constituem o aspecto  material do 

respectivo imposto, para, na sequência, indicar as razões pelas quais não se 

verifica  a incidência.   

Quanto ao conceito de renda, observou-se que esta Colenda Corte já o 

consolidou para  fins de incidência do imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza, no julgamento  do Recurso Extraordinário 117.887-6/SP, 

                                                     
26 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. 
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cuja relatoria pertenceu ao Exmo. Ministro Carlos  Velloso, que assim a definiu27:   

 

(...), não me parece possível a afirmativa no sentido de que possa existir renda ou   

provento sem que haja acréscimo patrimonial, acréscimo patrimonial que ocorre  

mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso. Não me parece,  

pois, que poderia o legislador, anteriormente ao CTN, diante do que expressamente  

dispunha o art. 15, IV, da CF/46, estabelecer, como renda, uma ficção legal. (grifos   

nosso)   

 

O CTN, por sua vez, no art. 43, assim dispõe sobre o aspecto material do 

imposto de  renda e proventos de qualquer natureza28:   

 

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.  (...) (grifos nossos)   

 

O artigo 43 do CTN é claro ao determinar que o fato gerador do 

mencionado imposto  apenas incide quando há a disponibilidade econômica ou 

jurídica da renda e/ou dos proventos,  quando estes representam um acréscimo 

patrimonial, em consonância com o conceito de renda  definido pelo Ministro 

Velloso.   

Contudo, em se tratando do imposto de renda devido pela pessoa física 

(IRPF) apenas  existirá a disponibilidade quando houver a efetiva percepção dos 

rendimentos e ganhos de  capital. Essa sistemática, aliás, corresponde à regra 

geral do I’PF, o tradicional regime de  caixa , conforme o disposto no artigo 2º, 

da Lei 7.713/9829, in verbis:   

 

Art. 2º O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida  em 

                                                     
27 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário; RE: 117.887-6/SP. Relator: Ministro 
Carlos  Velloso. DJ: 11/02/1993. STF.   
28 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Brasília.   
29 BRASIL. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1998. Brasília. 
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que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.   

 

Isso porque, conforme explica Ricardo Mariz de Oliveira30:   

 

(...) a legislação ordinária pode prever que imposto devido pelas pessoas jurídicas 

seja  calculado pela regra geral do chamado regime de competência , que 

considera as  rendas adquiridas juridicamente no período-base mas não 

necessariamente recebidas  em moeda, enquanto para as pessoas físicas o 

imposto é calculado pelo regime de  caixa, sendo consideradas apenas as rendas 

já recebidas no período-base.   

 

No que diz respeito à disponibilidade da renda, em seu sentido amplo, 

Leandro  Paulsen31 ensina que:   

 

Disponibilidade  é a qualidade ou estado do que é disponível, do que pode usar  

livremente, é a qualidade dos valores e títulos integrantes do ativo dum comerciante,  

que podem ser prontamente convertidos em numerário , de que pode dispor  

imediatamente ou converter em numerário .   

 

Quanto à disponibilidade econômica ou jurídica e sua distinção, dispõe 

Rubens Gomes  de Sousa32:   

 

A disponibilidade econômica  (noção específica correspondente à genérica de  

modus adquirendi ) verifica-se quando o titular do acréscimo patrimonial que  

configura renda o tem em mãos, já separado de sua fonte produtora e fisicamente   

disponível, numa palavra, é o dinheiro em caixa. Ao passo que a disponibilidade  

jurídica  (noção específica correspondente à genérica de títulos adquirendi )  

verifica-se quando o titular do acréscimo patrimonial que configura renda, sem o 

ter  ainda em mãos separadamente da sua fonte produtora e fisicamente 

disponível,  entretanto já possui um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a 

disponibilidade  econômica.   

 

                                                     
30 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 
2008, p.306.   
31 PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 
9º ed. Porto  Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.68.   
32 SOUZA, Rubens Gomes de. Pareceres: Imposto de Renda. São Paulo: Resenha Tributária, 
1975-1976. v.3. p.  248.  
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Partindo desses conceitos, pode-se concluir que a incidência do IRPF 

ocorrerá quando  o contribuinte adquirir a disponibilidade econômica da renda 

ou proventos, entendida como  aquisição efetiva do acréscimo patrimonial, 

apurado, conforme mencionado acima, pelo regime  de caixa.   

Todavia, no caso ora tratado, o Recorrente não obteve ganho ou 

acréscimo patrimonial  com as criptomoedas, não sendo possível, portanto, 

sequer cogitar-se na existência de  disponibilidade econômica. Isso porque, as 

moedas virtuais não são lastreadas em nenhuma  moeda corrente, nem há um 

Estado responsável por garantir a sua conversibilidade, conforme  se extrai do 

próprio comunicado nº 31.379/2017, do BACEN, transcrito anteriormente.  

Diante disso, tem-se que o valor econômico destas é definido unicamente pelas  

expectativas das pessoas em relação a elas, ou seja, da expectativa que têm os 

usuários dos  sistemas das criptomoedas em relação ao poder de compra que 

estas moedas possuem. Referido  parâmetro, como é possível perceber, é 

extremamente subjetivo, uma vez que depende, dentre  outros elementos, de 

quantas lojas aceitam a BTC ou a LTC como forma de pagamento, de  quantos 

e quais países permitem, que operações financeiras sejam realizadas através 

dos  sistemas de moedas virtuais.   

Tal afirmação pode ser comprovada pelo fato incontroverso de o 

Recorrente, antes de  realizar a permuta de suas unidades de LTC por um carro, 

encontrou dificuldades e somente  depois de muito procurar, deparou-se com 

uma loja que realizava esse tipo de operação.   

É necessário entender que a aquisição de criptomoedas ainda envolve 

um enorme risco  financeiro para quem as adquire. As moedas virtuais não 

possuem a mesma liquidez que uma  moeda corrente, tal como ocorre as 

demais moedas internacionais, como exemplo, Dólar, Euro,  os quais possuem 

o valor equivalente àquele previsto nas cotações nas casas de câmbio. Na  

realidade, tais moedas, ao contrário das criptomoedas, são garantidas pela 

economia de seus  países e quem as emite é um Estado soberano ou a união 

destes, através dos Bancos Centrais.   

Quanto à primeira operação, qual seja, a troca de um BTC por 150 LTC, 

precisa-se  ressaltar que esta correspondeu tão somente a uma substituição 
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de ativos, não envolvendo a  liquidação das criptomoedas em moeda corrente, 

qual seja, o real. Assim, considerando que  operações com criptomoedas são 

marcadas pelo risco e pela excessiva volatilidade do seu  mercado, como 

mencionado anteriormente, não é possível aferir o ganho efetivo do Recorrente,  

tratando-se de ganho potencial. Desse modo, a pretensão do Fisco de tributar 

a respectiva  operação acaba contrariando o princípio da realização, que veda 

justamente a tributação de  ganhos potenciais.   

Ademais, é de suma importância salientar que nesta primeira operação, 

assim como na  segunda, como será evidenciado adiante, não houve acréscimo 

patrimonial, uma vez que houve  equivalência de valor na troca das espécies de 

ativos. Assim, em razão da ausência de  incremento patrimonial e da 

disponibilidade econômica do ganho, que, por sua vez é potencial,  não há de se 

falar na incidência do IRPF.   

Já a segunda operação, relativa à troca de 150 unidades de LTC por um 

veículo, pode  ser compreendida como uma permuta.    

Sobre o instituto civil da permuta, Tércio Sampaio Ferraz Junior33 afirma 

que:   

(...) constitui um negócio autônomo, diferente, pois, da compra e venda. Quem   

permuta não busca um determinado preço pela coisa que oferece: o preço a ser 

pago  por algum interessado (pretium, appretiare como estabelecer um custo 

unitário, donde  uma obrigação de pagar e outra de entregar). Seu caráter 

sinalagmático está em que  da troca de coisas específicas por específico interesse 

recíproco nascem duas  obrigações principais e correlativas de entregar uma coisa 

pela outra e das quais, uma  é a causa da outra, do que decorre seu caráter de 

contrato a título oneroso: obrigação  de garantia a cargo de cada uma das partes 

(cf. Jean Peyron, op. cit., p. 313 e ss.).   

 

Portanto, é possível identificar as seguintes características da permuta: 

negócio jurídico  autônomo diferente da compra e venda, associa-se à troca de 

coisas específicas em conjunto  com o interesse recíproco das partes, bem 

como a obrigação recíproca de entregar uma coisa  pela outra, sendo o 

cumprimento de uma, a causa da execução da outra.   

                                                     
33 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Da permuta no direito brasileiro. Revista de direito privado, 
Distrito  Federal, vol. 62/2015, p. 47-58, abr./jun. 2015.  
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Além disso, ainda de acordo com Ferraz Júnior 34 , que por sua vez, 

acompanha o  entendimento de Lacruz Berdejo, em razão das operações de 

permuta não estarem restritas à  troca de propriedade de bens corpóreos, por 

abrangerem também a troca de bens incorpóreos,  como direitos e 

universalidades, poderia ser definida como uma troca efetiva de titularidades.   

Assim, embora inexista uma definição acerca da natureza jurídica das 

criptomoedas  pelos entes públicos até o presente momento, é possível a sua 

utilização nas operações de  permuta, como objeto de troca, em razão das 

características acima expostas do instituto, que,  por sua vez, podem ser 

identificadas na operação realizada entre o Recorrente e a loja de  veículos, o 

que nos leva a classificá-la como tal.   

É relevante destacar que, dentre as diversas operações que configuram 

permuta, há  aquela em que não há a realização da torna ou complementação 

para a aquisição do outro bem,  ou seja, pressupõe uma equivalência de valores 

entre os bens ou direitos objetos de troca.  Considerando isso, é preciso 

destacar que, na troca dos 150 LTC pelo veículo, não ocorreu por  parte do 

Recorrente qualquer pagamento extra na operação.   

Desse modo, não é possível identificar a existência de saldo positivo na 

aludida  operação, apto a configurar um ganho de capital, o que afasta o 

argumento de ocorrência do  fato gerador do IR, expresso no artigo 43, I, do CTN, 

citado antes, e, como consequência, a  cobrança do tributo é injustificável.    

Ademais, apresenta-se o julgado recente proferido pelo Superior Tribunal 

de Justiça  (STJ), no qual entendeu que no contrato de permuta, sem torna, não 

há ganho de capital e, por  isso, não deve incidir imposto de renda35:   

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA  DE 

COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE  EQUIPARAÇÃO 

COM A COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA.   

EXEGESE CORRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA PARCIAL DE  

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC.  1. A parte 

                                                     
34 ibidem.  
35 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial: REsp. 1.733.560/SC. Relator: Ministro 
Herman  Benjamin. DJ: 21/11/2018. STJ, 2018.  
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recorrente sustenta que o art. 1.022, II, do CPC foi violado, mas deixa de  apontar, 

de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim,  é 

inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula   

284/STF.   

2. A indicada afronta ao art. 521 do CCom; aos arts. 2º e 3º da Lei 9.718/1998; aos  

arts. 224, 518 e 519 do Decreto 3.000/1999 não pode ser analisada, pois o Tribunal 

de  origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior 

Tribunal  de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial 

quando os artigos  tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a 

despeito da oposição  de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do 

requisito do prequestionamento.  Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.   

3. A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o  contrato 

de troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao  contrato de 

compra e venda, pois não haverá, na maioria das vezes, auferimento  de receita, 

faturamento ou lucro na troca. Nesse sentido a lição do professor  Roque Antônio 

Carrazza, em seu livro Imposto sobre a Renda, ed. Malheiros, 2ª  edição, pag.45, 

para quem "renda e proventos de qualquer natureza são os  acréscimos 

patrimoniais líquidos ocorridos entre duas datas legalmente  predeterminadas."   

4. O dispositivo em comento apenas salienta que as disposições legais referentes 

à  compra e venda se aplicam no que forem compatíveis com a troca no âmbito 

civil,  definindo suas regras gerais. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, 

nessa  parte, não provido. (grifos nosso)   

 

Nessa acepção, pretende que seja provido o recurso e, por consequência, 

anulada a  autuação da RFB, no que se refere ao fundamento do suposto ganho 

de capital por conta da  permuta entre a unidade de Bitcoin e as unidades de 

Litecoin, assim como daquele  supostamente obtido com a permuta das 

unidades de LTC pelo veículo automotor, que,  conforme demonstrado, 

inexistiram.   

 

6 RETENÇÃO NA FONTE - RESPONSABILIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA   

 

Por fim, é necessário compreender que, caso as criptomoedas do 

Recorrente fossem  classificadas como ativos financeiros, conforme o 

entendimento sustentado pela Recorrida, a obrigação principal de retenção da 

renda auferida com a suposta valorização desses ativos seria  da exchange.   
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Ora, no nosso ordenamento jurídico, a legislação pertinente não só aos 

ativos  financeiros, mas também aos produtos financeiros de uma forma geral, 

determina como  responsável pela concessão das informações, e outras 

obrigações exigidas pela lei, os  administradores desses ativos. Isto é, as 

instituições financeiras, as corretoras, os gestores de  fundos são os 

responsáveis legais, em substituição aos proprietários dos ativos.   

Exemplo disso, é a Lei 9.613/9836, conhecida como lei de prevenção à 

lavagem de bens,  direitos e capitais, a qual, nos artigos 9º37, 10 e 11, determina 

como obrigados a prestarem  informações às autoridades administrativas as 

pessoas físicas e jurídicas que gerem os ativos.   

Isso ocorre porque é mais simples para a autoridade administrativa 

fiscalizar e controlar  as informações quando elas são repassadas por uma 

fonte que aglutina os que, em regra,  deveriam prestar as informações, que são 

proprietários dos ativos financeiros.   

                                                     
36 BRASIL.[ Lei nº 9.613 (1998)]. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Brasília, DF: Presidência 
da República,  [2019].   
37 Art. 9o Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas 
que tenham, em caráter  permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, 
cumulativamente ou não: (Redação dada pela  Lei nº 12.683, de 2012)   
 I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda 
nacional ou estrangeira;   II  a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo 
financeiro ou instrumento cambial;   III - a custódia, emissão, distribuição, liqüidação, 
negociação, intermediação ou administração de títulos ou  valores mobiliários.   
 Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações:   
 I  as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do 
mercado de balcão  organizado; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)  
 II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou 
de capitalização;   III - as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, 
bem como as administradoras de  consórcios para aquisição de bens ou serviços;   
 IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio 
eletrônico, magnético ou  equivalente, que permita a transferência de fundos;   
 V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing), as empresas de fomento comercial 
(factoring) e as  Empresas Simples de Crédito (ESC); (Redação dada pela Lei Complementar nº 
167, de 2019)   VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens 
móveis, imóveis, mercadorias,  serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, 
mediante sorteio ou método assemelhado;   VII - as filiais ou representações de entes 
estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas  neste artigo, ainda que de 
forma eventual;   
 VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos 
mercados  financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros;   
 IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como 
agentes, dirigentes,  procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem 
interesses de ente estrangeiro que exerça  qualquer das atividades referidas neste artigo;   
 [...]   
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Essa lógica também é seguida pela seara tributária e, em especial, no que 

se refere ao  recolhimento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza retido e pago pela fonte  pagadora, conforme o disposto no parágrafo 

único, do art. 45, do CTN38.   

No que se refere às criptomoedas - uma vez que não existe legislação 

tributária  específica a respeito do recolhimento de IR das rendas auferidas com 

a valorização delas (no  caso de serem consideradas ativos financeiros) - por 

analogia39, ao recolhimento dos ativos  financeiros em geral, elas deveriam ter 

sido retidas e recolhidas pela fonte gerenciadora, a  exchange.   

É desse modo que dispõe o art. 5º, da Lei 9.779/99, que altera a 

legislação do imposto  sobre a renda, relativamente à tributação dos 

rendimentos auferidos em aplicação ou operação  de renda fixa ou variável40:   

 

 Art. 5o Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira  

de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda  na 

fonte, mesmo no caso das operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de  

operações de swap e outras, nos mercados de derivativos. (Vide Lei nº 11.033, de   

2004)  

 Parágrafo único. A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso 

de  beneficiário referido no inciso I do art. 77 da Lei nº 8.981, de 1995, com redação 

dada  pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995.41 (grifo nosso).   

 

Também é nesse sentido a Lei nº 11.033, de 2004, que legisla sobre a 

tributação do  mercado financeiro e de capitais, e assim dispõe42:   

 

Art. 2º O disposto no art. 1º desta Lei não se aplica aos ganhos líquidos auferidos 

em  operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e  

                                                     
38 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Brasília. 
39 Em consonância com o art. 108, I, do CTN, o qual determina que a analogia deve ser o primeiro 
método a ser  utilizado quando da interpretação da legislação tributária.   
40 BRASIL. Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999. Brasília, DF: Presidência da República 
41 Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos rendimentos ou 
ganhos líquidos:   I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição 
financeira, inclusive sociedade de   
seguro, previdência e capitalização, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, 
sociedade  distribuidora de títulos e valores mobiliários ou sociedade de arrendamento 
mercantil;   BRASIL. Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995. Brasília, DF: Presidência da República.   
42 BRASIL. Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Brasília, DF: Presidência da República. 
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assemelhadas, inclusive day trade, que permanecem sujeitos à legislação vigente 

e  serão tributados às seguintes alíquotas: (Produção de efeito)  

I - 20% (vinte por cento), no caso de operação day trade ;   

II - 15% (quinze por cento), nas demais hipóteses. (grifos do autor)   

[...]   

§ 6º Fica responsável pela retenção do imposto de que tratam o § 1º e o inciso II   

do § 2º deste artigo a instituição intermediadora que receber diretamente a ordem 

do cliente, a bolsa que registrou as operações ou entidade responsável pela  

liquidação e compensação das operações, na forma regulamentada pela  

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (grifos nosso)   

   

 Portanto, tem-se que a obrigação principal de recolhimento do IRPF, isto 

é, a pessoa  obrigada pela norma a recolher o tributo é a instituição 

intermediadora, que no caso em  comento, é a exchange de criptomoedas, a 

qual recebeu a ordem do Recorrente para trocar a  unidade de BTC pelo LTC.   

 Ressalta-se ainda que a referida obrigação não é solidária entre o 

beneficiário, ora  Recorrente, e a exchange. A legislação atribui a 

responsabilidade pelo adimplemento do IR à  fonte intermediária sem atribuir 

qualquer responsabilidade ao cliente (Recorrente). Por  conseguinte, a relação 

jurídica tributária, nesse caso, é composta apenas pela recorrida (Sujeito  Ativo) 

e pela exchange (Sujeito Passivo).   

 Acrescenta-se que o CTN dispõe duas hipóteses de solidariedade, quais 

sejam43:   

Art. 124. São solidariamente obrigadas:   

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 

gerador  da obrigação principal;   

II - as pessoas expressamente designadas por lei.   

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de  

ordem.   

 

 Conforme o exposto acima, a lei não designa a responsabilidade 

solidária entre o  beneficiário (Recorrente) e a intermediária (exchange) e, assim, 

o inciso II, do art. 124, não é  aplicável no presente caso. O inciso I, por sua vez, 

também deve ser afastado, haja vista que  para que a responsabilidade fosse 

                                                     
43 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Brasília.   
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solidária seria necessário que tanto a exchange, quanto o  Recorrente tivessem 

interesse comum na situação de incidência do fato gerador, qual seja,  auferir 

renda.   

 O interesse, porém, não é comum, pois quem teria auferido a renda foi o 

Recorrente,  assim, a renda que está sendo tributada é a dele e não dá exchange. 

Esta só tem a obrigação de  reter e recolher por uma escolha da própria 

legislação, na tentativa de atender ao princípio da  praticabilidade tributária. 

Nesse sentido, são os ensinamentos de Nogueira44:   

 

Sendo assim, a única conclusão possível, a respeito da hipótese de substituição 

tributária representada pela instituição do IRF-Antecipação e respectiva Norma de  

Retenção, é ter sido excluída a responsabilidade do contribuinte (beneficiário dos  

rendimentos, que sofre a retenção), já que a legislação em vigor não lhe imputou  

responsabilidade supletiva ou solidária, e de acordo com o princípio da legalidade  

enunciado pelo art. 5º, II da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer 

ou  deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei .   

 

Assim, devem ser anuladas as autuações da RFB em face do Recorrente 

por ter deixado  de efetuar o pagamento de IR por ganho de capital com relação 

à unidade de Bitcoin e,  posteriormente, em relação aos Litcoins, haja vista a 

obrigação de retenção e pagamento do  IRPF era da exchange.   

Quanto à autuação do Recorrente por ter deixado de declarar as 

operações realizadas  em sua Declaração de Ajuste anual - ainda classificando 

as criptomoedas como ativos  financeiros -, do mesmo modo, deve ser anulada.   

Faz-se necessário esclarecer que o Recorrente declarou no exercício de 

2017 (referente  ao ano de 2016) a sua unidade de BTC pelo valor de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais)  e no ano-calendário de 2018 (referente ao ano de 

2017), declarou o seu carro no valor de R$  120.000,00 (cento e vinte mil reais), 

ambas declarações feitas na ficha de bens e direitos , em  consonância com 

as orientações da RFB.   

De acordo com o manual de declaração de imposto de renda de pessoa 

física da RFB  relativo ao exercício de 2017, ano-calendário 2016, na pergunta 

                                                     
44 NOGUEIRA, Julia de Menezes. Imposto Sobre a Renda na Fonte. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 211. 
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n. 447, as criptomoedas devem  ser declaradas45:   

 

(...) As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam 

consideradas  como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser 

declaradas na Ficha  Bens e Direitos como outros bens , uma vez que podem ser 

equiparadas a um ativo  financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor de 

aquisição.   

Atenção: Como esse tipo de moeda  não possui cotação oficial, uma vez que não  

há um órgão responsável pelo controle de sua emissão, não há uma regra legal  de 

conversão dos valores para fins tributários. Entretanto, o contribuinte deverá  

guardar documentação que comprove a autenticidade desses valores. (grifos 

nossos).   

 

O recorrente, de acordo com o mencionado acima, declarou, na Ficha de 

Bens e Direitos,  a sua unidade de Bitcoin pelo valor de aquisição, R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais). Não  havia, na época, legislação tributária exigindo 

mais informações, a serem prestadas na  Declaração de Ajuste Anual, a respeito 

da aquisição das criptomoedas e, portanto, o Recorrente  não era obrigado a 

declarar mais do que foi declarado.   

A Instrução Normativa da RFB nº 1.899, que disciplina a obrigatoriedade 

de prestação  de informações mais detalhadas a respeito dos criptoativos, é 

deste ano (2019). Assim, como  argumentado no tópico 4, não é adequada a 

exigência de uma obrigação tributária de forma  retroativa.   

Mas, ainda que o fosse, nos termos da referida instrução normativa, o 

Recorrente não  seria obrigado a prestar tais informações, haja vista essa 

obrigação, mais uma vez, recair sobre  a exchange, de acordo com o disposto 

no art. 6º46:   

 

Art. 6º Fica obrigada à prestação das informações a que se refere o art. 1º:   

I - a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;   

II - a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando:   

a) as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior; 

                                                     
45 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Imposto de Renda da Pessoa Física: Perguntas e Respostas 
IRPF- 2017.   
46  RECEITA FEDERAL BRASILEIRA. Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019. 
Brasília, 2019. 
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ou   

b) as operações não forem realizadas em exchange.   

 

 A exchange, que intermediava as operações com criptomoedas do 

Recorrente, é  domiciliado no território brasileiro, então, não há a incidência do 

inciso II.   Portanto, considerando que a responsabilidade de efetuar o 

recolhimento do Imposto  de Renda pertencia à exchange domiciliada no Brasil 

e que ela intermediou as operações, o  Recorrente não deveria sofrer as 

punições derivadas de uma conduta omissiva por parte  daquela, o que nos leva 

a pleitear o provimento do recurso e a anulação da autuação da RFB,  por todos 

os motivos acima declinados, alternativamente.   

 

7 PEDIDOS   

 

Diante dos argumentos expostos, o Recorrente pede:   

  a) o provimento do Recurso Extraordinário, anteriormente interposto, a 

fim de que seja  declarada a ilegalidade do manual de Perguntas e Respostas 

de Imposto de Renda de  Pessoa Física, exercício de 2017, ano-calendário 2016, 

da Receita Federal Brasileira e  a consequente anulação da autuação da RFB em 

face dele, em virtude da direta violação  aos princípios constitucionais da 

legalidade e/ou da irretroatividade tributários,  expressos nos incisos I e III, a, 

do artigo 150, da CRF/1988, bem como no art. 97, do  CTN; ou   

b) o provimento do Recurso Extraordinário, para a anulação da autuação 

da RFB, em  virtude da não ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda de 

Pessoa Física, visto  que não houve disponibilidade econômica da renda e 

sequer acréscimo patrimonial nas  operações realizadas pelo Recorrente, tendo 

em vista a natureza jurídica das  criptomoedas e a equivalência de valor nas 

operações de troca realizadas; ou   

c) caso nenhum dos pedidos acima sejam acolhidos, pedimos o 

provimento do Recurso  Extraordinário para que seja anulada a autuação da RFB 

em face do Recorrente, haja  vista que, conforme demonstrado, a 

responsabilidade de reter o imposto de renda na  fonte pertenceria à exchange 

e não ao contribuinte.  
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Nesses termos, pede provimento.    
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DOUTORES MINISTROS DESTE COLENDO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº ___  

 

JORGE PEREIRA (Recorrente), devidamente qualificado nos autos do processo  

em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, por intermédio 

de seu  advogado abaixo assinado, na qualidade de contribuinte, nos autos da 

ação movida em face da  União Federal  Fazenda Pública Nacional (Recorrida), 

apresentar o presente MEMORIAL,  conforme as razões de fato e de direito a 

seguir aduzidas.  

 

1 – BREVE SÍNTESE DA DEMANDA  

 

Trata-se de ação judicial apresentada pelo ora Recorrente em face da 

União  Federal, a fim de afastar autuação lavrada pela Receita Federal do Brasil 

(RFB), com  exigência do recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Física (IRPF) a título de  ganho de capital, acrescidos de juros e multa, 

supostamente devido em razão de operações  praticadas por meio do uso de 

criptoativos.  

Conforme consta dos autos, em 2016, o Recorrente adquiriu um Bitcoin 

pelo  valor de R$3.500,00, via exchange brasileira. Ato contínuo, no início do ano 

de 2017, ele  realizou a troca deste Bitcoin por 150 (cento e cinquenta) Litcoins, 

outro tipo de criptoativo,  por meio da mesma exchange. Ainda, ao final daquele 

mesmo ano, permutou a integralidade  de seus Litcoins por um carro avaliado 

em R$120.000,00, à época.  

O Recorrente não realizou o recolhimento do imposto em nenhuma das  

permutas realizadas por inexistência de fato gerador que ensejasse a incidência 

do IRPF.  Contudo, em 2019, ele foi surpreendido ao ser notificado da lavratura 

de Auto de Infração  pela RFB, o qual exigia o pagamento de IRPF a título de 
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ganho de capital, com fulcro no  artigo 118 do Código Tributário Nacional (CTN), 

artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.981/1995, e artigo 3º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

7.713/1988 pelas seguintes operações:   

(i) Permuta realizada em 2017 entre a sua unidade de Bitcoin por 150  

(cento e cinquenta) Litcoins; e  

(ii) Permuta também realizada em 2017 entre os 150 (cento e cinquenta)  

Litcoins e um automóvel.   

Além disso, foi aplicada multa em razão do descumprimento de 

obrigação  acessória prevista na Instrução Normativa (IN) RFB nº 1.888/2019, 

sob a alegação de que o  Recorrente deixou de declarar operações em sua 

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de  Renda. Desse modo, o Recorrente 

buscou a tutela jurisdicional para desconstituir a cobrança  realizada. Assim, 

após esgotadas as instâncias ordinárias, interpôs o Recurso Extraordinário  ora 

pautado para julgamento, com a repercussão geral devidamente reconhecida.   

Como será amplamente demonstrado ao longo da fundamentação destes  

memoriais, verifica-se que a referida autuação viola diretamente diversas 

normas  constitucionais. A análise pormenorizada do caso revela que a referida 

autuação possui vícios  de inconstitucionalidade insanáveis, os quais foram 

destacados na presente demanda e serão  analisados a seguir: (i) concepção de 

renda contrária ao conceito constitucional; (ii) ausência  de capacidade 

contributiva; (iii) violação à legalidade; e (iv) violação à anterioridade e à  

irretroatividade constitucionais.  

 

2 – O DIREITO  

 

2.1 – A NATUREZA JURÍDICA DOS CRIPTOATIVOS   

 

De início, para introduzir a discussão envolvendo as características do 

caso em  análise, faz-se necessário examinar a natureza jurídica dos 

criptoativos que, em razão de suas  particularidades, não podem ser objeto de 

incidência do IRPF nos moldes da legislação  vigente. Desta forma, é imperioso 

compreender que a indefinição quanto à natureza jurídica  dos criptoativos não 
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permite a sua equiparação a ativos financeiros pela RFB, impedindo,  portanto, 

que estes se sujeitem à incidência do IRPF. Por se tratar de um tema incipiente 

no  Brasil e no mundo, ainda não é possível afirmar categoricamente qual é a 

natureza jurídica  dos criptoativos, se existe uma definição à qual poderão ser 

equiparados ou mesmo se  correspondem a uma inovação até então inexistente. 

Entretanto, pode-se fazer uma definição  negativa dos criptoativos, isto é, 

estabelecer por meio das manifestações das autoridades e  órgãos 

competentes do país aquilo que ele certamente não é. É o que se passa a 

analisar.  

Nas oportunidades em que o Banco Central do Brasil (BC) se manifestou  

acerca da matéria, referida entidade trouxe contribuições fundamentais para 

uma maior  percepção das características que permeiam os criptoativos, tendo 

sua primeira contribuição  ocorrido por meio do Comunicado nº 25.306 de 19 de 

fevereiro de 2014 1 , o qual realizou uma  clara distinção entre as moedas 

virtuais  e as moedas eletrônicas . De acordo com o BC,  moedas eletrônicas 

são consideradas recursos armazenados em dispositivo ou sistema  eletrônico 

que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento denominada em  

moeda nacional, sendo controladas e garantidas por uma autoridade monetária. 

Por sua vez, as  chamadas moedas virtuais são denominadas em unidade de 

conta distinta das moedas  emitidas por governos soberanos e não são emitidas 

nem garantidas por uma autoridade  monetária. Algumas são emitidas e 

intermediadas por entidades não financeiras e outras não  têm sequer uma 

entidade responsável por sua emissão; mas, em ambos os casos, as entidades  

e pessoas que emitem ou fazem a intermediação desses ativos virtuais não são 

reguladas nem  supervisionadas por autoridades monetárias de qualquer país.   

Vale destacar que tal manifestação deve ser interpretada 

sistematicamente com  as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

que em seus artigos 212 e 1643 estabelece a competência exclusiva da União 

                                                     
1  BC. Comunicado nº 25.306, 19 de fev. de 2014. Disponível em:  
<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=1
14009277>. Acesso em: 14 de ago. de 2019.  
2 Art. 21. Compete à União: (...) VII - emitir moeda;  
3 Art. 164. A competência da “nião para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco 
central.  
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(exercida por meio do BC) para emitir moeda,  não existindo, assim, dúvidas de 

que os criptoativos não poderiam ser considerados moeda  à luz do 

ordenamento jurídico vigente. Desta feita, em segunda oportunidade, o BC 

reiterou o  entendimento de que as moedas virtuais não são emitidas nem 

garantidas por qualquer  autoridade monetária, por isso não têm garantia de 

conversão para moedas soberanas e  tampouco são lastreadas em ativo real de 

qualquer espécie por meio do Comunicado n°  31.379, de 16 de novembro de 

20174. É imperioso, ainda, destacar esclarecimento do BC no  sentido de que em 

função do baixo volume de transações, de sua baixa aceitação como meio  de 

troca e da falta de percepção clara sobre sua fidedignidade, a variação dos 

preços das  chamadas moedas virtuais pode ser muito grande e rápida, podendo 

até mesmo levar à perda  total de seu valor. Portanto, cabe reconhecer que todo 

o risco se enquadra nos detentores, concluindo que seu valor decorre 

exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos ao  seu emissor.   

Por sua vez, ao se consultar a Comissão de Valores Mobiliários (CVM),  

entidade autárquica vinculada ao Ministério da Economia com a finalidade de 

disciplinar,  fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários em âmbito 

nacional, essa explicou  em seu Relatório Semestral, aprovado em 16/04/2018, 

que a atividade de negociação de  Bitcoins sob qualquer formato situa-se fora 

do perímetro regulatório da CVM, dado que o  Bitcoin não é considerado 

atualmente um valor mobiliário. 5 

Cumpre ainda destacar relevante contribuição do Conselho Monetário 

Nacional  (CMN)  órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, 

cuja responsabilidade  consiste em formular a política da moeda e do crédito, 

expedindo normas que deverão ser  seguidas pelos integrantes do sistema 

financeiro. Em agosto de 2017, esse órgão publicou a  Resolução nº 4.593, a fim 

de regular a questão do registro e do depósito centralizado de ativos  financeiros 

                                                     
4  BC. Comunicado nº 31.379, 16 de nov. de 2017. Disponível em:  
<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=
31379>. Acesso  em: 14 de ago. de 2019. 
5  CVM. Supervisão baseada em risco, jul.  dez. de 2017. Disponível em:  
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/sbr/Relatorio_S
emestral_julhodezem bro_2017.pdf>. Acesso em: 14 de ago. de 2019. 
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e de valores mobiliários. Este ponto é de grande relevância, eis que evidencia a  

necessidade de um ativo financeiro ser registrado e depositado de modo 

centralizado. De um  lado, o registro consiste em um armazenamento de 

informações do ativo e das operações  realizadas para posterior fornecimento 

aos reguladores e participantes do mercado. De outro  lado, o depósito 

centralizado de ativos financeiros consiste na guarda centralizada de títulos  

fungíveis e infungíveis, com o devido controle da titularidade e o tratamento 

completo dos  eventos relacionados a esses títulos. No Brasil, a B3 (Brasil Bolsa 

Balcão) atua neste  segmento para conferir maior credibilidade ao ativo e manter 

um processo célere de  fornecimento de informações aos participantes do 

mercado e aos órgãos reguladores. Assim,  se um ativo  não se submeter ao 

registro nem ao depósito centralizado, conforme exigido  pela legislação 

vigente, não poderá, consequentemente, ser considerado um ativo financeiro  

participante do Sistema Financeiro Nacional.  

Neste mesmo sentido, a CVM também se posicionou de forma contrária 

à equiparação de criptoativos a ativos financeiros, quando consultada quanto à 

possibilidade de  Fundos de Investimento investirem em criptoativos, regulados 

pela Instrução CVM nº  555/2014. A área técnica da CVM formalizou este 

entendimento ao expedir o Ofício Circular  nº 1/2018/C”– e estabelecer que as 

criptomoedas não podem ser qualificadas como ativos  financeiros (...), e por 

essa razão, sua aquisição pelos fundos de investimentos ali regulado  não é 

permitida .6 

Ademais, é importante lembrar que recentemente foi proferida decisão 

pelo  Superior Tribunal de Justiça (STJ)7, com adoção integral dos pareceres 

expedidos tanto pelo  BC quanto pela CVM, entendendo que os criptoativos não 

se encontram sob a tutela dos  órgãos que compõem o Sistema Financeiro 

Nacional. Neste contexto, apesar de se tratar de  uma decisão referente a um 

conflito de competência no âmbito criminal, a premissa adotada  por esta 

                                                     
6  CVM. Ofício Circular nº 1/2018, Rio de Janeiro, 12 de jan. de 2018. Disponível em:  
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-
0118.pdf>. Acesso em:  15 de ago. de 2019.  
7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência n. 161.123/SP. Relator Min. 
Sebastião Reis  Júnior, julgado em 28-11-2018. 
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decisão é fundamental para o caso ora analisado: os criptoativos não se 

enquadram na  natureza jurídica de moeda ou de ativo financeiro, possuindo 

natureza jurídica sui generis.  Nesse sentido, a decisão:  

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO  POLICIAL. 

JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL.  INVESTIGADO QUE 

ATUAVA COMO TRADER DE  CRIPTOMOEDA (BITCOIN), FERECENDO 

RENTABILIDADE  FIXA AOS INVESTIDORES. (...) BITCOIN QUE NÃO 

TEM  NATUREZA DE MOEDA NEM VALOR MOBILIÁRIO. (...)  

1.  A operação envolvendo compra ou venda de criptomoedas não  

encontra regulação no ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas 

virtuais não são tidas pelo Banco Central do Brasil (BCB)  como 

moeda, nem são consideradas como valor mobiliário pela  Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), (...)  

 

Além disso, o modo como países estrangeiros vêm enfrentando o tema 

reforça  a conclusão de que os criptoativos são institutos jurídicos novos, cuja 

qualificação não se  enquadra nos institutos até agora existentes  como bens 

e direitos , o que nos leva  novamente a entender que estamos diante de um 

ativo sui generis. Em outras palavras, temos  

um novo fenômeno jurídico, no qual é indevido o enquadramento dos 

criptoativos à alguma  definição jurídica já conhecida. Para exemplificar a 

questão, cumpre rememorar o julgamento  do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, no caso conhecido como Granton Advertising, no  qual ficou 

estabelecido o entendimento de que apesar de não ser uma moeda fiduciária, o  

Bitcoin  o criptoativo de maior popularidade , foi reconhecido como meio de 

pagamento e,  assim, não sujeito ao IVA8. Por outro lado, o próprio Banco Central 

Europeu assentou o  entendimento de que, por apresentar uma oferta limitada, 

o Bitcoin poderia ser considerado  mais que um meio de pagamento e que a 

                                                     
8  INFOCURIA. Processo C-264/14. Disponível em:  
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=165919&doclang=PT>. Acesso 
em: 16 de ago. de  2019. 
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Blockchain poderia ter uma utilização muito mais  ampla, podendo os 

criptoativos serem considerados até uma espécie de commoditie digital.  

Nesse sentido, o que se verifica no quadro mundial é que a maior parte 

dos  países já identificou que os criptoativos possuem características únicas e, 

por isso, se dedicam  a estudar a fundo suas especificidades, o que não parece 

ocorrer por parte das autoridades  nacionais. Assim, diferentemente do resto do 

mundo, o que paira sobre os contribuintes  brasileiros é uma profunda 

desconfiança e insegurança para se operar com criptoativos. Isso  porque, como 

podemos verificar, ainda que outros países não tenham chegado a uma  

definição razoável a respeito da natureza jurídica das moedas virtuais, eles 

estão em busca de  uma definição segura antes de enquadrá-las em uma forma 

de tributação.  

Estabelecidas estas premissas fundamentais quanto à natureza jurídica 

dos  criptoativos, estamos aptos a analisar os fatos controvertidos neste 

recurso. Em que pese  inexista qualquer previsão legal na legislação tributária 

para a incidência de imposto de renda  relativo ao ganho de capital em trocas 

(ou pelo menos em operações de compra e venda) de  criptoativos, o Recorrente 

foi autuado exatamente por praticar estas condutas. O que se  verifica neste 

caso é a clara tentativa da RFB de ampliar o âmbito de incidência da norma  

tributária, por meio de uma singela analogia. Como existe hipótese legal para a 

tributação do  ganho de capital decorrente da venda de ativos financeiros, logo 

esta hipótese legal seria  aplicável também aos casos de criptoativos  não 

obstante o fato de que o próprio Poder  Judiciário afasta a similitude entre estas 

situações. Na ausência de fundamento legal que  autorize referida autuação, a 

Fazenda Nacional apoia-se no Manual de Perguntas e Respostas  do Imposto 

de Renda (Manual). Embora seja despiciendo dizer, referida fonte viola  

diretamente a legalidade tributária, porquanto não possui competência para 

instituir ou  majorar tributo, principalmente ao considerarmos a falta de 

regulamentação legal quanto à  natureza jurídica de criptoativos. Conforme será 

delimitado de forma mais precisa abaixo, a  legalidade tributária prevista 

constitucionalmente atribui exclusivamente à lei a competência  para instituir 

um tributo, estabelecendo de forma clara a sua hipótese de incidência.  
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Isto posto, é expressamente vedado à RFB equiparar criptoativos a bens 

e a  direitos já existentes com o único intuito de alargar o fato gerador 

legalmente previsto, sob  pena de macular o art. 110 do CTN.  

Ademais, a autuação da RFB se fundamentou em mera expectativa de 

obtenção  de renda ao tributar fato que não representou efetivo acréscimo 

patrimonial e, portanto, isto se  encontra fora do campo de incidência do IRPF. 

Como bem assentado pelo BC, a variação  dos preços das chamadas moedas 

virtuais pode ser muito grande e rápida, podendo até  mesmo levar à perda total 

de seu valor , ou seja, os 150 (cento e cinquenta) Litcoins adquiridos pelo Bitcoin 

possuíam naquele tempo um dado valor de mercado, mas não  representaram 

efetivo acréscimo no patrimônio do contribuinte em momento algum, porque  

não foram objeto de realização pela venda destes criptoativos por reais, por 

exemplo. Isto  significa dizer que, a qualquer momento, esses criptoativos 

poderiam perder completamente o  seu valor, exatamente por não ter havido a 

realização da renda através de sua conversão para  moeda corrente. Desta 

forma, o que se verifica não é a ocorrência da tributação de um efetivo  ganho 

patrimonial do contribuinte, mas a indevida incidência do IRPF em mera 

expectativa  de renda, fato que é completamente vedado pelo ordenamento 

vigente, violando frontalmente  o conceito de renda e o princípio da capacidade 

contributiva existentes. Cada um destes  argumentos merece análise 

pormenorizada, conforme se passa a fazer.  

 

2.2 – A VIOLAÇÃO AO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA  

 

Em primeiro lugar, a tributação das permutas realizadas com criptoativos 

como  se fossem ativos financeiros, sujeitos ao imposto de renda, viola o 

conceito constitucional de  renda. A CF/88, em seu artigo 153, inciso III9, outorga 

competência para a União instituir o imposto incidente sobre a renda e os 

proventos de qualquer natureza. A definição da renda  que poderá ser objeto de 

tributação pela União, entretanto, decorre não só do exame do  

                                                     
9 Art. 153. Compete à “nião instituir impostos sobre: (...)  
III - renda e proventos de qualquer natureza;(...)  
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referido artigo, mas também das seguintes normas constitucionais: dos 

princípios  constitucionais fundamentais e gerais, das regras de competência, e 

das normas que delimitam  a hipótese material de incidência do imposto sobre 

a renda. Nesse sentido, Humberto Ávila destaca que o elemento objetivo da 

hipótese de incidência do imposto sobre a renda é a  riqueza efetivamente 

obtida mediante participação no mercado econômico ; assim, afastam-se 

tanto a tributação de rendimentos meramente nominais decorrentes da inflação 

quanto a  tributação de riquezas meramente prováveis por meio de ficções e 

presunções absolutas 10.   

Ademais, destaca-se que este Supremo Tribunal Federal (STF) já se 

debruçou  sobre o conceito de renda em diversas ocasiões e seu entendimento 

é pacífico ao definir que  auferir renda implica reconhecer a existência de 

receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo  patrimonial que ocorrem mediante o 

ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso 11. Em outras palavras, de 

acordo com a jurisprudência desta Corte, para se verificar a existência  de renda 

é preciso que haja um efetivo acréscimo patrimonial. Assim, a despeito das 

variações  no conceito de renda, pelas mais diversas áreas do conhecimento, 

econômicas ou jurídicas,  um ponto é sempre comum: a renda sempre decorre 

de um ganho ou de um acréscimo  patrimonial. Desta feita, o entendimento 

adotado foi o de que por mais variado que seja o  conceito de renda, todos os 

economistas, financistas e juristas se unem em um ponto: renda é  sempre um 

ganho ou acréscimo de patrimônio 12.  

Deste entendimento, se extrai o conceito constitucional de renda definido 

pelo  STF, confirmado pelas lições de Humberto Ávila, em que é plenamente 

válido compreender  que houve a incorporação de significações vigentes 

anteriormente à nova ordem  constitucional:  

 

(...) as regras constitucionais atributivas de competência incorporam  conceitos 

                                                     
10 ÁVILA, Humberto. Conceito de renda e compensação de prejuízos. São Paulo: Malheiros, 2011, 
p. 24.  
11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 117887. Relator Min. Carlos 
Velloso, julgado  em 11-02-1993.  
12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 89.791. Relator Min. Cunha 
Peixoto, julgado  em 03-10-1978. 
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previstos no direito infraconstitucional pré-constitucional.   

O conceito infraconstitucional pré-constitucional alçado ao nível  constitucional 

não pode ser modificado pelo legislador  infraconstitucional pós-constitucional. 

Como esta proibição decorre  do próprio sistema constitucional, a previsão 

constante do artigo 110  do Código Tributário Nacional, segundo a qual o legislador   

infraconstitucional não pode alterar conceitos de direito privado  utilizados pela 

Constituição para definir competências tributárias,  tem caráter meramente 

expletivo: a proibição de alteração de  conceitos constitucionais, postos ou 

pressupostos, decorre da  supremacia constitucional, servindo o dispositivo do 

Código como  explicitação daquilo que decorre implicitamente da superioridade  

hierárquica da CF/88. 13 

 

Desse modo, o conceito constitucional de renda é entendido como 

acréscimo  patrimonial, algo que decorre de orientação consolidada no âmbito 

do STF antes mesmo do  advento da CF/88 (em linha, inclusive, com o artigo 43 

do CTN14). Não há dúvidas de que a  autuação ora combatida viola frontalmente 

a competência constitucional para tributação da  renda, já que, nesse caso, 

atinge mera expectativa de renda decorrente de operações de troca e  não de 

um ganho ou de um acréscimo efetivo de patrimônio, tal como deve ser 

pressuposto  para haver cobrança tributária dentro dos limites impostos pela 

CF/88. É importante destacar  que no caso em questão são analisadas 

operações de permuta com criptoativos, nas quais não  há que se falar em 

acréscimo patrimonial. Isso porque um contrato de troca/permuta possui  

características próprias, o que o diferencia do contrato de compra e venda na 

esfera tributária,  uma vez que não há obtenção de renda na troca, por se tratar 

de mera substituição de ativos.  Com efeito, quando ocorre uma permuta, o que 

está em evidência é a troca de um bem por  outro, ou seja, não se destaca o 

preço dos bens, ainda que haja uma estimativa quanto ao valor  das coisas 

                                                     
13  ÁVILA, Humberto. Imposto sobre a Prestação de Serviços de Qualquer Natureza  ISS. 
Normas  Constitucionais Aplicáveis. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Hipótese de 
Incidência, Base de Cálculo  e Local da Prestação. Leasing Financeiro: Análise da Incidência. 
Revista Dialética de Direito Tributário nº 122.  São Paulo: Dialética, 2005, pp. 123-124 
14 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. (...)  
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permutadas. Nesse sentido, vale apontar os ensinamentos de Paulo Luiz Netto  

Lôbo15:  

Quem permuta busca precisamente a troca direta dos objetos em  jogo, 

levado por interesses e motivações que nada têm a ver com o  valor real ou venal 

das coisas trocadas. Para os permutantes, o valor  das coisas é estimado 

apenas subjetivamente, à margem dos preços  que regem o mercado. O que o 

permutante quer é somente obter o  bem concreto que outra pessoa possui, a 

qual está igualmente  interessada no objeto que o primeiro também possui. Da 

conjunção  de ambas as necessidades e ambos anelos surge a permuta.   

O que podemos extrair do trecho acima é que as operações objeto desta 

ação,  por se tratarem de uma troca de criptoativos e, posteriormente, da 

permuta de criptoativos por um automóvel, não representam um acréscimo 

patrimonial do Recorrente, porque quando da  realização destas operações o 

objetivo era a troca dos criptoativos por outro criptoativo ou por  um objeto de 

idêntico valor, sem que houvesse aumento do patrimônio do contribuinte, ou  

seja, a troca pressupõe a equivalência entre os objetos. Além disso, ainda que 

se tente afirmar  que houve a troca de objetos com valores de mercado 

diferentes, a operação não representa  um ganho imediato, ou seja, não há que 

se falar em acréscimo ao patrimônio, assim como  leciona o professor Ricardo 

–ariz de Oliveira, uma vez que ao ser mantido o custo fiscal do  bem entregue 

em permuta, como custo fiscal do bem recebido no negócio, não há acréscimo  

patrimonial no momento do ato 16.  

Tanto isso é verdadeiro que as operações de permuta têm características  

específicas e são tratadas de forma distinta pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, em função de  suas diferenças quanto aos negócios jurídicos de 

operações de compra e venda, em que há  necessariamente a fixação de um 

preço, conforme dispõe o artigo 481 do Código Civil17. O  artigo 533 equipara as 

                                                     
15 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Código Civil: parte especial: das várias espécies de 
contratos (arts.  481 a 564). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 229. 
16  OLIVEIRA, Ricardo –ariz de. ’egime tributário da compra vantajosa  questões 
fundamentais . In:  Controvérsias jurídico-contábeis. 4º vol., Coord. Roberto Quiroga Mosquera. 
São Paulo: Dialética, 2013, pp.  266-267.   
17 Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes 
modificações:  (...)   
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio 
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disposições referentes às operações de troca às de compra e venda na  esfera 

civil, mas isso não deve ser feito na esfera tributária. Ainda, conforme disposto 

no artigo 109 do CT—, os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 

pesquisa da  definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos 

e formas, mas não para  definição dos respectivos efeitos tributários , ou seja, 

o Direito Tributário não pode alterar os  conceitos de Direito Privado e tratar dois 

negócios distintos como se tivessem os mesmos  efeitos. Portanto, é inviável a 

incidência de IRPF na permuta, sob o argumento de ser igual à  compra e venda. 

Nesse sentido, em decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região18,  mantida 

pelo STJ, entendeu-se pela impossibilidade de equiparação entre as operações 

de  permuta e de compra e venda:  

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IḾVEIS.  INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇAO DE LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇAO 

COM A COMPRA E ̃ VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA. EXEGESE CORRETA DO  

TRIBUNAL DE ORIGEM. (...)  

 

3. A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC,  porquanto o 

contrato de troca ou permuta não deverá ser equiparado  na esfera tributária ao 

contrato de compra e venda, pois não haverá,  na maioria das vezes, auferimento 

de receita, faturamento ou lucro  na troca. Nesse sentido a lição do professor 

Roque Antônio Carrazza,  em seu livro Imposto sobre a Renda, ed. Malheiros, 2a 

edição,  pag.45, para quem "renda e proventos de qualquer natureza são os  

acréscimos patrimoniais líquidos ocorridos entre duas datas  legalmente 

predeterminadas." 4. O dispositivo em comento apenas  salienta que as 

disposições legais referentes à compra e venda se  aplicam no que forem 

compatíveis com a troca no âmbito civil,  definindo suas regras gerais.   

Neste ponto, necessário também tecer breves comentários acerca do 

artigo 118  do CTN utilizado como fundamento legal da autuação, o qual 

estabelece que a definição  legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: 

                                                     
de certa  coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.   
18 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.733.350. Relator Min. Herman 
Benjamin,  julgado em 17-05-2018. 
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I - da validade jurídica dos atos  efetivamente praticados pelos contribuintes, 

responsáveis, ou terceiros, bem como da  natureza do seu objeto ou dos seus 

efeitos; II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos .  

Referido dispositivo trata da abstração da invalidade do fato gerador para 

fins de identificação  do seu resultado tributável. Contudo, ele não tem qualquer 

relação com o caso ora analisado,  visto que não foi praticado qualquer tipo de 

conduta ilegal ou ilícita por parte do Recorrente,  nem há qualquer tipificação 

penal relativa à aquisição, à permuta ou à venda de criptoativos.  Portanto, 

verifica-se totalmente injustificada a ideia de que este referido dispositivo 

fundamentaria a autuação nesse caso. Isso porque o caso em comento não 

trata de renda  decorrente da realização de uma atividade ilícita. Temos, de um 

lado, a falta de prática de atividade ilícita, considerando a ausência de 

tipificação penal da realização de operações com  criptoativos e, de outro lado, 

a ausência de renda, porque as operações realizadas resumem-se  a operações 

de permuta, em que há mera troca entre as partes, sem qualquer diferença a ser  

paga, o que afasta a existência de acréscimo patrimonial. Por isso, 

absolutamente  improcedente a fundamentação desta autuação com base no 

artigo 118 do CTN.  

Cumpre ressaltar, ainda, a título ilustrativo, que em uma análise contábil 

deste  tipo de operação, nos casos de Pessoa Jurídica, no qual, em regime de 

caixa, inicialmente, ao se adquirir um bem, este deve ser registrado 

contabilmente com o valor de compra. Em  seguida, caso este seja trocado por 

outro bem sem nenhum complemento, não ocorrerá  sacrifício financeiro além 

do efetuado anteriormente. Assim, não há que se falar em aumento  de 

patrimônio e, por consequência, fica afastada a hipótese de se alegar incidência 

do fato  gerador do imposto de renda, o que ocorre no caso em voga.  

A simples possibilidade de que, no futuro, o bem recebido em troca seja  

vendido por um valor acima daquele que ele foi adquirido, e, por conseguinte, 

com acréscimo  patrimonial, não implica a tributação. O direito de vender um 

bem e com isso auferir renda  precisa ser efetivamente exercido para que se 

justifique a tributação. Neste contexto, para que  seja legítima a incidência do 

Imposto de Renda, é necessário que ocorra uma efetiva  disponibilidade 
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econômica ou jurídica, não se permitindo que sejam tributadas meras  

expectativas de obtenção de renda. É exatamente isso que ocorre no caso em 

questão em  relação às operações de permuta, sob pena não só de violar o 

conceito de renda estabelecido  em nossa Carta Magna, como também de violar 

o princípio da capacidade contributiva.  

Logo, todas as considerações anteriores demonstram que autuação 

lavrada  contra o Recorrente viola o conceito de renda prescrito 

constitucionalmente, por tributar mera  permuta entre objetos, sem que se 

verifique efetivo acréscimo patrimonial.  

 

2.3 – A VIOLAÇÃO À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA  

 

Em segundo lugar, a autuação lavrada viola também a capacidade 

contributiva,  prescrita constitucionalmente no artigo 145, § 1º, da CF/88. A 

CF/88 delimita o conceito de  renda dentro dos direitos fundamentais dos 

cidadãos, quais sejam a dignidade da pessoa  humana e o direito às liberdades, 

expressas na possibilidade de possuírem propriedade privada  e na proteção às 

liberdades de exercício de atividade econômica e de profissão. Como  

decorrência disso, o princípio da capacidade contributiva é a medida de 

diferenciação  econômica do contribuinte, responsável por nortear a aplicação 

da igualdade entre eles, e  encontra-se no artigo 145, §1º, da CF/8819.  

Conforme Fernando Aurélio Zilveti a capacidade contributiva é o 

princípio segundo o qual cada cidadão deve contribuir para as despesas 

públicas na exata proporção  de sua capacidade econômica. (...) os custos 

públicos devem ser rateados proporcionalmente  entre os cidadãos, na medida 

que estes tenham usufruído de riquezas garantidas pelo  Estado 20. A partir 

                                                     
19 Art. 145. A “nião, os Estados, o Distrito Federal e os –unicípios poderão instituir os seguintes 
tributos: (...) § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade  econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a  esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos  e as atividades econômicas do 
contribuinte.  
20 ZIL”ETI, Fernando Aurélio. Capacidade contributiva e mínimo . In: SCHOUERI, Luís Eduardo; 
ZILVETI,  Fernando Aurélio (coords.). Direito Tributário. Estudos em homenagem a Brandão 
Machado. São Paulo:  Dialética, 1998, pp. 36-47 (38).  
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disso, é indubitável que a incidência do IRPF nas operações realizadas  pelo 

contribuinte viola diretamente o princípio da capacidade contributiva, primeiro, 

porque  em momento algum houve a realização de um efetivo acréscimo 

patrimonial, tendo em vista  as operações de permuta realizadas que 

representam exclusivamente a troca de ativos, não  conferindo qualquer ganho 

patrimonial aos permutantes. Segundo, porque como bem  indicado em 

pareceres do BC, a variação do valor dos criptoativos pode ser muito grande e  

rápida, podendo até mesmo levar à perda total de seu valor, assim, a aquisição 

de um  criptoativo não garante ao seu adquirente o usufruto de uma riqueza, 

mas sim mera  expectativa de obtê-la, falando-se em efetivo acréscimo 

patrimonial apenas após a realização  do criptoativo em moeda corrente. Dessa 

maneira, a autuação combatida pelo Recorrente  viola os preceitos da 

capacidade contributiva ao tributar fatos que sequer denotam o usufruto  de 

uma riqueza, com ataque a uma mera presunção, o que não se permite.  

Portanto, ao tratar sobre renda, o substrato econômico é pressuposto 

pela  CF/88 e o que se tributa é a capacidade econômica, ou seja, a riqueza de 

forma efetiva, com o  consequente afastamento da tributação de riquezas 

meramente especulativas, de cunho  abstrato. Em concordância, Humberto 

Ávila, em seu livro acima citado, dispõe que a  capacidade produtiva não deve 

ser tributada, mas somente a riqueza efetivamente  percebida 21. Assim, neste 

caso concreto, após a análise do princípio constitucional da  capacidade 

contributiva, fica claro que as permutas realizadas não merecem ser tributadas  

pelo IRPF, porque, conforme já amplamente demonstrado, elas não representam 

um aumento  da capacidade contributiva do Recorrente por não resultarem em 

um acréscimo patrimonial,  uma vez que, por se tratarem de troca, não houve a 

realização da renda por parte do  Recorrente, tendo sequer ocorrido a conversão 

dos valores das criptomoedas em moeda  corrente. Com isso, podemos concluir 

que o Auto de Infração objeto desta ação representa  uma clara violação aos 

direitos fundamentais dos contribuintes, garantidos pela CF/88.  

Resta claro, portanto, que operações de troca não são passíveis de 

                                                     
21  ÁVILA, Humberto. Conceito de Renda e Compensação de Prejuízos Fiscais. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.  24. 
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tributação  pelo IRPF, haja vista a impossibilidade de se verificar a obtenção de 

renda nestas. Por isso,  podemos concluir que a pretensão do Fisco de 

tributação das permutas efetuadas pelo Recorrente demonstra um ataque 

direto à CF/88 e a seus direitos fundamentais, ao CTN e,  ainda, vai de encontro 

à jurisprudência deste Egrégio Tribunal.  

 

2.4 – A VIOLAÇÃO À LEGALIDADE  

 

Em terceiro lugar, a autuação lavrada viola a legalidade tributária.  

Preliminarmente, destaca-se que a legalidade é elemento inafastável ao 

conceito de renda  adotado e, em se tratando de operações de permuta, 

demonstra-se importante também estabelecer a premissa de que o princípio da 

legalidade é elemento intrínseco à própria  concepção de Estado Democrático 

de Direito, a julgar por sua condição de garantia dos  cidadãos e administrados 

contra possíveis abusos perpetrados pelos administradores, para que  

possamos compreender todos os aspectos da inconstitucionalidade da 

cobrança ora referida.  

No que se refere à CF/88, o princípio da legalidade encontra-se previsto 

tanto no rol de direitos e de garantias fundamentais (art. 5º, inciso II), quanto 

entre as limitações  constitucionais ao poder de tributar (artigo 150, inciso I). 

Uma primeira leitura desses  dispositivos poderia ensejar a interpretação 

equivocada de que uma vez consagrado o  princípio da legalidade pelo art. 5º, 

inciso II, desnecessária seria a sua previsão específica no  âmbito do Direito 

Tributário por meio do art. 150, inciso I. Acerca disso, Alberto Xavier  leciona que 

o artigo 5°, inciso II, inseriu em nosso ordenamento jurídico o princípio da  

preeminência da lei (princípio da legalidade em sentido amplo), ao passo que o 

artigo 150,  inciso I, positivou o princípio da reserva de lei (princípio da legalidade 

em sentido estrito no  âmbito tributário)22.  

Assim, como a norma inserta no artigo 5º, inciso II, da CF/88 dispõe que  

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

                                                     
22 XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: Revista 
dos  Tribunais, 1978, pp. 13-17. 
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virtude de lei ,  não há dúvidas de que se positivou com essa redação, de fato, o 

princípio da legalidade em  sentido amplo, abrindo-se espaço para que o 

Legislativo delegue ao Executivo determinadas  tarefas, por meio de lei, que 

deverão ser realizadas nos estritos limites da lei que delegou tal  prerrogativa. 

Por outro lado, o art. 150, inciso I, da CF/88 estabelece a reserva absoluta de lei,  

o que implica que somente a lei pode instituir ou majorar o tributo, sem se 

tolerar,  portanto, a delegação de tal tarefa ao Poder Executivo. Aqui, exige-se 

que a obrigação  tributária esteja prevista na própria lei (em sentido formal com 

tipicidade fechada), porquanto  esta representa o fundamento imediato da 

exigência do tributo, o que permite inferir que, sem  a presença de lei, o tributo é 

inconstitucional, como ocorre no presente caso. Por isso,  havendo reserva 

absoluta de lei, cumpre ao Poder Legislativo definir o antecedente e o  

consequente da norma tributária, sob pena de incorrer em flagrante violação ao 

princípio da  legalidade estrita (artigo 150, I, da CF/88), ao Estado Democrático 

de Direito (artigo 1º,  caput, da CF/8823) e à separação de poderes (artigo 2º da 

CF/8824), os quais são, inclusive,  resguardados como cláusulas pétreas do 

Sistema Constitucional Tributário brasileiro (artigo  60, § 4º, incisos III e IV, da 

CF/8825).   

Com efeito, o princípio da estrita legalidade presta-se a limitar o poder de  

tributar, oferecendo aos cidadãos segurança jurídica de que somente serão 

compelidos a  cumprir com obrigações tributárias quando estas forem 

prescritas por representantes do povo  (Poder Legislativo), assegurando-se, 

assim, a observância do primado constitucional da  tripartição de poderes. 

Cumpre salientar que, ao se afirmar que a lei deve prever todos os  elementos 

da regra matriz de incidência tributária, não devemos nos esquecer do 

regramento  contido no artigo 97, incisos I e III, do CTN26, que realiza sua função 

                                                     
23 Art. 1º A ’epública Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do  Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:  
24 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo 
e o  Judiciário.  
25 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...) § 4º —ão será objeto de 
deliberação a  proposta de emenda tendente a abolir: (...) III - a separação dos Poderes; IV - os 
direitos e garantias  individuais.  
26 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:  
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;  
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de regular as limitações  constitucionais ao poder de tributar, juntamente ao 

artigo 150, inciso I, da CF/88. A partir  deles, infere-se que todos os elementos 

essenciais do tributo devem estar exaustivamente  disciplinados em lei, dentre 

os quais certamente se inclui a sua instituição e a definição do  fato gerador. 

Por lei, aqui, trata-se de ato formal, emanado do Poder Legislativo, em vista da  

legalidade estrita que deflui de tais normas.  

Ademais, como já se sabe, nos termos da Lei nº 8.981/1995, art. 21, e da 

Lei nº  7.713/1988, o IRPF incidirá sobre o ganho de capital na alienação de bens 

e de direitos de  qualquer natureza, fato este que não se discute. Todavia, a RFB 

pretende alargar o fato  gerador do IRPF incidente sobre o ganho de capital, por 

meio de seu Manual, passando a  compreender operações de permuta entre 

criptoativos/moedas virtuais que não podem ser  definidos como bens, ou 

mesmo direitos, conforme já devidamente demonstrado. Assim, em  uma 

flagrante violação ao princípio da legalidade, a RFB equiparou criptoativos a 

ativos  financeiros e, ainda, determinou que estariam sujeitos à tributação a 

título de ganho de capital. Além do Manual mencionado, as INs27 da RFB que 

tratam do tema são todas posteriores à  data do suposto descumprimento da 

obrigação tributária, quais sejam: a IN RFB nº  1.888/2019 e a IN RFB nº 

1.899/2019.  

O entendimento em sentido contrário implica em reconhecimento de 

tributação  por analogia, isto é, na aplicação de uma consequência jurídica 

prevista a um determinado  caso (a compra e venda) para um caso 

supostamente similar (permuta). A analogia,  conceitualmente, é a aplicação de 

uma consequência Z para o caso B, porque este é  semelhante ao caso A, para 

o qual existe a regra: Se A, então Z . Assim, fala-se em analogia  quando uma 

norma, estabelecida com e para determinada facti species é aplicável à conduta 

                                                     
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 
65; III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no 
inciso I do § 3º do  artigo 52, e do seu sujeito passivo; (...)  
27  RFB. Instrução Normativa nº 1.888 de 03 de maio de 2019. Disponível em:  
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=10059
2>. Acesso em: 06  de set. de 2019.  
RFB. Instrução Normativa nº 1.899 de 10 de jul. de 2019. Disponível em:  
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=10223
0>. Acesso em: 06  de set. de 2019.  
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para a qual não há norma, havendo entre ambos os supostos fáticos uma 

semelhança. Luís  Eduardo Schoueri afirma que a analogia encontra seu 

fundamento na igualdade: é a extensão  da norma a situações não 

contempladas em sua hipótese. A partir dela, se procura estabelecer,  similibus 

ad simila, normas que o legislador logicamente deveria ter estabelecido, mas 

que  não o foram. Em nome da igualdade, portanto, busca-se uma solução não 

contemplada pelo  legislador, dentro do raciocínio de coerência: se uma 

situação recebe determinado tratamento,  então situação análoga deve receber 

igual tratamento28.  

O problema é que há uma vedação constitucional ao uso da analogia para 

a  incidência tributária. Esta vedação encontra-se implícita na própria CF/88. 

Assim, a proibição  de cobrança de tributo por analogia, prevista no CTN (§1º de 

seu artigo 108), nada mais é do  que uma especificação já decorrente da regra 

de legalidade tributária prevista no inciso I, do  artigo 150, da CF/88. A legalidade 

constitucional tem um duplo sentido: primeiro, legalidade  como reserva de lei, 

que diz respeito à exigência de instituir ou aumentar tributos, sendo  inclusive 

vedada a delegação desse poder; e, segundo, legalidade administrativa, que se 

refere  à vedação ao agente público de agir sem observância estrita da lei. E é 

exatamente deste  segundo sentido que decorre a proibição de que o 

administrador público aplique a regra  tributária a um fato que ela não prevê 

como fato gerador, ou seja, a vedação de analogia29.  

Além disso, o tema de criptoativos tem sido objeto de trabalho do 

Congresso  Nacional, porém sem a devida conclusão, ou seja, sem a necessária 

aprovação em lei, pois todos os projetos existentes hoje no Brasil são Projetos 

de Lei (PL)  PL nº 2.303/2015 e PL  nº 2.060/201930  ainda não aprovados nos 

                                                     
28  SCHO“E’I, Luís Eduardo. Planejamento tributário e garantias dos contribuintes: entre a 
norma geral  antielisão portuguesa e seus paralelos brasileiros . In: AL–EIDA, Daniel Freire. et 
al. (Org.). Garantias dos  contribuintes no Sistema Tributário: homenagem a Diogo Leite de 
Campos. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 371- 438 (419). 
29 LEÃO, Martha. O Direito fundamental de economizar tributos. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 
158. 
30  BRASIL. PL nº 2.303/2015 de 08 de jul. de 2015. Disponível em:  
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555470>. 
Acesso em: 06 de set.  de 2019.  
BRASIL. PL nº 2.060/2019 de 04 de abril de 2019. Disponível em:  
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196875>. 
Acesso em: 06 de set.  de 2019.  
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moldes do processo legislativo vigente. Neste  contexto, não existem dúvidas 

de que a autuação se encontra maculada desde a sua origem,  sem a existência 

de qualquer amparo legal para a equiparação dos criptoativos/moedas  virtuais 

a ativos financeiros, com verdadeira violação ao princípio da legalidade ao se 

admitir  que um simples Manual amplie o fato gerador do IRPF ou que INs sejam 

aplicadas de  maneira retroativa. Há também ofícios da CVM31 e comunicados 

do BC já apontados que  possuem posicionamento diametralmente opostos 

entre si e à RFB, sem que nenhum desses  entendimentos estejam revestidos da 

estrita legalidade.  

Importante destacar que a tributação das operações objeto da autuação 

em  comento representa nítida violação ao princípio da segurança jurídica do 

qual decorre o  princípio da legalidade. O princípio da segurança jurídica tem sua 

origem no preâmbulo da  CF/88 que, não suficiente, elevou este princípio às 

categorias de direito fundamental (art. 5ª  da CF/88) e de direito social (art. 6º 

da CF/88). Ainda, é um princípio que busca o ideal de  concretização do valor 

supremo da segurança nas relações jurídicas na sociedade. Com efeito,  a 

segurança jurídica é o bem maior a ser preservado, que visa a previsibilidade 

dos atos, a  confiança legítima e o cerceamento de abusos por autoridades, 

especialmente a autoridade  fazendária. Por disposição clara na CF/88, a lei não 

poderá prejudicar o contribuinte de direito  quando não houver subsunção do 

fato jurídico à norma constante do ordenamento, exatamente  conforme o 

presente caso.  

Nesta linha, como demonstrado anteriormente, a instituição de um 

tributo e a  definição de seu fato gerador apenas devem se dar por lei em sentido 

estrito, sem se admitir,  em hipótese alguma, que atos infralegais usurpem tal 

função. Assim, visto que a referida  autuação imputa ao contribuinte a 

tributação por suposto ganho de capital, nos termos do  artigo 3, §§ 3º e 4º, da 

Lei nº 7.713/1988 e do artigo 21 da Lei nº 8.981/1995, ocorre, neste  caso, uma 

                                                     
31  CVM. Notas sobre Inicial Coin Offering (ICO) de 11 de out. de 2017. Disponível em:  
<http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171011-1.html>. Acesso em:09 de set. de 
2019. CVM. Notas sobre Inicial Coin Offering (ICO) de 16 de nov. de 2017. Disponível em:  
<http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171116-1.html>. Acesso em: 09 de set. de 
2019. 
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violação frontal ao princípio da segurança jurídica, já que não há qualquer  

regulamentação dos chamados criptoativos no ordenamento jurídico brasileiro, 

nem sequer  uma definição clara a respeito de sua natureza jurídica, mas 

somente duas INs e um mero  Manual que estabelecem a obrigação de que 

operações com criptoativos sejam regularmente  declaradas e que eventuais 

ganhos de capital sejam submetidos à incidência do IRPF.  

A autuação questionada por este Recorrente consiste em um 

inconformismo  por parte da autoridade fiscal pelo fato da situação concreta 

(operações de criptoativos) não  estar contemplada no texto legal de incidência 

do IRPF. Dessa forma, para abranger esta  situação não compreendida no 

campo de incidência, a Recorrida constrói uma nova norma a  

fim de alargar a hipótese de incidência efetivamente prevista, com 

utilização do instituto da  analogia. Entretanto, a pretensão da Recorrida não 

deve prosperar, em razão do princípio da  legalidade, regra cogente do 

ordenamento jurídico brasileiro. O constituinte estabeleceu o  espectro sobre o 

qual poderiam ser instituídos os tributos, ao distribuir as competências  

tributárias entre as Pessoas Jurídicas de Direito Público, não significando que 

poderão ser  tributados todos e quaisquer signos presuntivos previstos na 

competência constitucionalmente  conferida. Nas palavras de Luís Eduardo 

Schoueri em virtude do princípio da legalidade, a  tributação não esgota, 

necessariamente, todo o campo reservado à competência do ente  tributante. É 

prerrogativa do legislador escolher, dentro daquele campo, as hipóteses que  

darão azo à tributação 32.  

Portanto, não basta a identificação de eventual ocorrência de capacidade  

contributiva para que já se possa submeter tal situação à tributação, sendo 

necessário que este  fato também seja regularmente contemplado pelo texto 

legal. Um ótimo exemplo utilizado  pelo Luís Eduardo Schoueri para ilustrar que 

a simples presença de capacidade contributiva  não constitui razão suficiente 

para se alcançar uma pretendida tributação é o caso do Imposto  sobre Grandes 

Fortunas, previsto constitucionalmente, mas não instituído em lei, fato este que  

impossibilita a sua exigência.  

                                                     
32 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, pp.793-794. 
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Dentro deste contexto, não restam dúvidas de que a Recorrida se utilizou 

da  analogia para albergar hipótese de incidência até então não prevista nos 

diplomas legais,  resultando em uma violação direta ao princípio da legalidade 

previsto no artigo 150, inciso I,  da CF/88. Ainda, cria-se uma consequência 

jurídica nova para fato já realizado,  surpreendendo o contribuinte cuja autuação 

foi pautada na literalidade do texto legal, em  ofensa frontal à segurança jurídica, 

como demonstrado.  

 

2.5 – AS VIOLAÇÕES À ANTERIORIDADE E À IRRETROATIVIDADE  

 

Em quarto lugar, a autuação lavrada viola as regras de anterioridade e de  

irretroatividade prescritas constitucionalmente.  

Ainda no escopo da segurança jurídica, a CF/88, em seu artigo 150, inciso 

III,  alínea a 33, consagra expressamente o princípio da irretroatividade da lei 

tributária, o qual  veda os entes federados de cobrarem tributos em relação a 

fatos geradores ocorridos antes do  início da vigência da lei que os houver 

instituído ou aumentado. Em complemento, a alínea  b  do aludido dispositivo 

proclama o princípio da anterioridade de exercício, que impede a  cobrança de 

tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que 

os  instituiu ou aumentou. Ambos os dispositivos se revestem de garantias 

fundamentais do  cidadão-contribuinte, a fim de assegurar a segurança jurídica 

e de zelar pela não surpresa,  privilegiando o planejamento e o conhecimento 

antecipado da carga tributária, de modo a  constituir parâmetros a serem 

observados pelo legislador quando da instituição ou da  majoração de 

tributos34.  

Neste contexto, a autuação teve como pretenso fundamento legal as Leis 

nº  8.981/1995 e nº 7.713/1988, fato este que poderia ensejar um entendimento 

                                                     
33 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à “nião, 
aos Estados, ao  Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos:  
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou  aumentado;  
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 
(...)  
34 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 
12. ed. Rio  de Janeiro: Forense, 2013, p. 97. 
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equivocado de  que não haveria que se falar em violação ao princípio da 

irretroatividade ou mesmo da  anterioridade, justamente pelo fato de as leis que 

embasaram a autuação terem sido publicadas  em data muito anterior ao 

suposto fato gerador. O problema é que a incidência do imposto  sobre a renda 

sobre operações realizadas com criptoativos não se enquadra nesta hipótese  

legal, conforme já mencionado. Com efeito, a incidência do IRPF sobre estas 

operações  passou a ser defendida no ordenamento jurídico brasileiro não 

através de uma lei, mas sim por  meio de um Manual e a IN nº 1.888, de 03 de 

maio de 2019. Portanto, ainda que fosse  superada a questão da violação à 

legalidade, o que se cogita apenas para fins argumentativos,  mesmo assim a 

referida autuação ainda seria inconstitucional por violar as regras de 

irretroatividade e de anterioridade, na medida em que se trata de ato posterior 

aos fatos aqui  analisados (ocorridos em 2017). Estes dispositivos, contudo, não 

possuem natureza  interpretativa. Ainda que fosse superado o vício à legalidade, 

estes dispositivos infralegais  inovaram no mundo jurídico, criando uma nova 

regra de incidência tributária que somente  poderia ser aplicada dali para frente 

(jamais para o passado).  

Seguindo este entendimento, é importante destacar o julgamento do 

Recurso  Extraordinário nº 566.621-RS35 pelo STF que será de real importância 

para a questão  ventilada nesta defesa, vejamos:   

DIREITO TRIBUTÁRIO  LEI INTERPRETATIVA  APLICAÇÃO  

RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005  DESCABIMENTO  

VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA  NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA 

VACACIO LEGIS  APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU  

COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS  AJUIZADOS A PARTIR DE 9 

DE JUNHO DE 2005. (...) A LC  118/05, embora tenha se auto-proclamado 

interpretativa, implicou  inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos 

contados  do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei  

supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo  jurídico deve ser 

considerada como lei nova. (...) A aplicação  retroativa de novo e reduzido prazo 

                                                     
35  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 566621. Relator Min. Ellen 
Gracie, julgado  em 04-08-2011. Repercussão Geral  Mérito DJe 195. 
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para a repetição ou compensação  de indébito tributário estipulado por lei nova, 

fulminando, de  imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo 

então  aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes  de 

ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de  nenhuma regra de 

transição, implicam ofensa ao princípio da  segurança jurídica em seus 

conteúdos de proteção da confiança e  de garantia do acesso à Justiça. (...)  

De modo sucinto, a título de exemplo, este Tribunal Supremo, ao apreciar 

o  recurso, analisou a eficácia da Lei Complementar nº 118/2005, a qual tinha 

se autoproclamado interpretativa, visando gozar da aplicação imediata prevista 

no artigo 106 do  CTN, mas, na realidade, estaria introduzindo inovações 

significativas ao mundo jurídico. Por  este motivo, de modo acertado, 

estabeleceu que a Lei deveria ser considerada uma lei nova,  não usufruindo das 

condições previstas pelo referido artigo. Apesar do julgamento do STF e o  caso 

ora analisado tratarem de temas distintos, o conteúdo que se pretende extrair 

do  entendimento firmado por este Tribunal reside justamente na questão da 

interpretação de  normas/diretrizes que, em uma análise preliminar aparentam 

possuir caráter meramente  interpretativo, mas a bem da verdade inovam de tal 

maneira a realidade jurídica que deverão  ser analisadas como se nova lei o 

fossem.  

A RFB apresenta diretrizes tanto em seu Manual, datado de 2017, quanto 

nas INs já mencionadas, no sentido de que criptoativos  os quais sequer se 

harmonizam à  natureza jurídica de bens ou mesmo de direitos  deverão ser 

submetidos à sistemática de  apuração do ganho de capital. Desta forma, 

aplicando o entendimento deste STF ao caso ora  analisado, constata-se que a 

equiparação mencionada corresponde à verdadeira inovação  jurídica até antes 

não compreendida pela legislação vigente e, portanto, equivalente a uma  nova 

hipótese de incidência tributária, por consequência violando a irretroatividade e 

a  anterioridade amparadas no âmbito constitucional. Assim, à luz do 

entendimento deste  Tribunal, leis/normas que se transvestem de um suposto 

cunho interpretativo, mas na  realidade representam efetivas inovações no 

mundo jurídico, deverão ser consideradas leis  novas e, portanto, como qualquer 

nova instituição tributária, deverão se submeter aos  princípios da 
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irretroatividade e da anterioridade. Desse modo, ao considerar o fato de que no  

ano de 2017 a RFB manifestou-se pela primeira vez por meio de seu Manual no 

sentido de  que os criptoativos estariam sujeitos à apuração do ganho de capital 

e que esta manifestação  inovou substancialmente a relação jurídico-tributária 

até então existente, passando a incluir  criptoativos  que não são bens nem 

sequer direitos  no campo de incidência do imposto de  renda, não restam 

dúvidas de que esta inovação jurídica deveria ser submetida aos princípios da 

anterioridade e da irretroatividade, em respeito à segurança jurídica e à não 

surpresa do  contribuinte. Igualmente, traça-se o mesmo raciocínio na hipótese 

de se compreender que as normas responsáveis por ampliarem a interpretação 

e incluírem os criptoativos no campo de  incidência do IRPF também deverão 

respeitar os preceitos do artigo 150, inciso III, alíneas  a  e b , da CF/88.  

Importante ainda destacar que no caso originalmente analisado por este 

STF se  discutia o caráter interpretativo de uma lei, tendo em vista que, nos 

termos do artigo 106 do CTN36, apenas a lei interpretativa, strictu sensu, poderia 

se aplicar a ato ou a fato pretérito.  No presente caso estamos diante de uma 

situação ainda mais teratológica, em que apenas em  2019, anos após os fatos, 

atos infralegais emanados pela própria autoridade fiscal  que  não possui 

competência para a criação de qualquer obrigação de pagar tributos  

estabeleceram que as operações de criptoativos se sujeitariam à incidência do 

IRPF.   

A este respeito, o que se pretendeu com esta argumentação foi indicar a 

Vossas  Excelências, caso já não descartem de plano a possibilidade de simples 

atos infralegais  efetivamente alterarem o fato gerador do IRPF, que acolham 

subsidiariamente a tese de que  referidas alterações representam mudanças tão 

significativas no espectro jurídico que devam  ser consideradas leis novas  e, 

portanto, adstritas aos princípios da anterioridade e da  irretroatividade, em linha 

com o que já foi decidido por este Colendo Tribunal.  

 

                                                     
36 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:  
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de 
penalidade à infração  dos dispositivos interpretados; (...)  
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2.6 – A INAPLICABILIDADE DOS ARGUMENTOS CONSEQUENCIALISTAS  

 

Por fim, é fundamental destacar que não procede qualquer tipo de  

argumentação consequencialista no sentido de que estas operações deveriam 

ser submetidas à  tributação, porque o entendimento em sentido contrário 

significaria a proliferação de  operações fora do controle estatal e, nesse 

sentido, aptas à realização de atividades  criminosas. Referido argumento é 

improcedente, de um lado, porque desconsidera as  características de 

segurança existentes no referido mercado e, de outro, porque ignora que o  

Estado tem legitimidade para atuar e regular referidas atividades, mas precisa 

fazer isso por  meio de lei e não da aplicação analógica de dispositivos legais. 

Isso porque, mesmo sem a  intermediação de um ente estatal, as tecnologias 

desenvolvidas e empregadas no âmbito de  utilização de criptoativos foram 

elaboradas a fim de garantir segurança a todo o sistema.  Nesse sentido, a 

incidência de oferta de serviços concernentes a operações com criptoativos  

são provenientes das transações realizadas com as chamadas exchanges, 

facilitadoras privadas  de acesso a negociações com criptoativos.   

É importante lembrar que o preço não é definido pela agenciadora e sim 

pelo  mercado, além de todas as ofertas serem públicas. Em termos práticos, a 

distribuição  monetária se dá por via de nomenclatura própria, protegida por 

criptografia de dados e uma  arquitetura de redes de computadores denominada 

peer-to-peer (ponto a ponto). Nesta, cada  ponto ou nó funciona tanto como 

receptor de informações como servidor, o que permite um  compartilhamento 

de dados e de serviços, dispensando a necessidade de um servidor central,  com 

garantia de autonomia ao negociador. Estas medidas são responsáveis por 

assegurar a  validade das transações, monitorar e moderar a criação e, ainda, 

confirmar a transferência  entre as partes.  

Toda essa sucessão se concretiza por um encadeamento de dados em 

blocos,  que nada mais é do que uma escrituração da movimentação, como um 

livro de registros, com  objetivo de demonstrar confiabilidade, no qual sua 

imutabilidade e segurança são mantidas  em todo o processo, acrescida aos 

caracteres protetivos de armazenamento em softwares, por  meio de carteiras 
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virtuais independentes. Assim, há garantia de transparência, além de se  impedir 

a ocorrência de fraudes. Em outras palavras, a própria essência da tecnologia  

discutida, pela facilidade de acesso, e, ainda, sua mobilidade e universalidade 

quanto à  minimização dos riscos nas movimentações resultam em uma 

plataforma segura, confiável e  precisa. O governo britânico, em um estudo a 

respeito do risco de lavagem de dinheiro em  diversas operações, aponta que as 

realizadas com moedas digitais apresentam baixas chances  deste ato ilícito, 

conforme demonstrado na tabela a seguir37:  

 

 

   

 

Nesse sentido, podemos concluir que as operações efetuadas com 

criptoativos  deixam um lastro seguro e rastreável, apesar de ser possível 

afirmar o fato destas atividades  serem descentralizadas. Portanto, não há que 

se falar em cometimento de fraudes ou de atos  ilícitos com o uso destes, ou 

seja, não é cabível o argumento da RFB de que há a necessidade  de se 

                                                     
37  UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing. Londres, 2015. 
Disponível em:  
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/468210/UK_ NRA_October_2015_final_web.pdf>. Acesso em: 20 de ago. de 2019. 
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regulamentar os criptoativos apenas pela possibilidade de cometimento de 

fraudes com  os mesmos. Logo, também este argumento não procede para fins 

de manutenção do auto de  infração lavrado em nítida violação à CF/88.  

 

3 – A INAPLICABILIDADE DA MULTA  

 

Conforme constatado nos autos, a multa aplicada pelo Fisco no Auto de  

Infração é baseada no artigo 44, inciso I, da Lei nº 9.430, vejamos:  

Art. 44. —os casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as   

seguintes multas:  

I- De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença  de 

imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou  recolhimento, de 

falta de declaração e nos de declaração inexata. .  

Com efeito, não é difícil perceber que a aplicação de multa em decorrência 

de  suposta falta de pagamento do imposto de renda a título de ganho de capital 

nas operações  efetuadas com criptoativos também não merece prosperar. Isso 

porque, conforme já  amplamente exposto, as operações objeto do Auto de 

Infração não representam um acréscimo  patrimonial e se tratam apenas de 

meras operações de troca sem torna, não se verificando, assim, o fato gerador 

do imposto de renda. Além disso, não há que se falar em aplicação de  

penalidade por falta de declaração destas operações, isso porque elas 

ocorreram anteriormente  à publicação das INs nº 1.888/2019 e 1.899/2019, que 

entraram em vigência apenas em 2019.  Em outras palavras, a aplicação de 

multa por falta de declaração destas operações  representa uma notória infração 

ao princípio maior da segurança jurídica, além da  irretroatividade e da 

anterioridade e, por consequência, uma flagrante  inconstitucionalidade.  

Assim, podemos concluir que a multa aplicada padece de  

inconstitucionalidade, em razão de não haver falta de pagamento de imposto de 

renda e da  obrigação de declarar as operações efetuadas com criptoativos ter 

sido instituída 2 anos depois  das operações objeto do Auto de Infração. 
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 4 – O PEDIDO  

 

Diante o exposto, o Recorrente requer seja dado provimento ao Recurso  

Extraordinário, de maneira a:  

(i) Reconhecer a inconstitucionalidade do Auto de Infração objeto  desta 

ação em razão de sua flagrante violação aos princípios constitucionais da 

legalidade, da segurança jurídica, da anterioridade e da irretroatividade e, além 

disso, de sua violação ao conceito  constitucional de renda e à capacidade 

contributiva, haja vista a  inexistência de acréscimo patrimonial em operações 

de permuta;  

(ii) Reconhecer a necessidade de se diferenciar o tratamento tributário  

aplicado aos criptoativos em relação ao tratamento tributário aplicado  aos 

ativos financeiros, uma vez que apresentam natureza jurídica  diversa; e  

(iii) Reconhecer a inconstitucionalidade da multa aplicada no Auto de  

Infração por contrariar os princípios da segurança jurídica, da  irretroatividade e 

da anterioridade e, consequentemente, afastar sua  aplicabilidade.  

Termos em que  

Pede deferimento  

__________________________  

Advogado - OAB nº____ 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Recurso Extraordinário 

n° XXXXXX/UF  

JORGE PEREIRA  

(Recorrente)  

vs.  

(Recorrido)  

FAZENDA NACIONAL  

MEMORIAL DO CONTRIBUINTE 

 

EXMOS. SRS. MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL EDERAL MEMORIAL DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº XXXXXX/UF  

 

JORGE PEREIRA, já qualificado nos autos em epígrafe, vem, mui  

respeitosamente, por intermédio de seus Procuradores, apresentar memorial, 

reiterando suas  razões de fato e fundamentos de direito que motivam o 

provimento do Recurso Extraordinário.   

 

1. RESUMO DOS FATOS  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Sr. Jorge Pereira em 

desfavor da  Fazenda —acional, com fulcro no art. 102, III, alínea a , da 

Constituição Federal, em face de  acórdão proferido pelo Tribunal a quo, 

permitindo à recorrida que a mesma prosseguisse com  indevida autuação 

fiscal ao recorrente. Ocorre que, como restará evidenciado, a referida  autuação 

fere frontalmente os preceitos constitucionais do ordenamento jurídico 

brasileiro.  

Do caso em comento, em apertada síntese, extrai-se que o Sr. Jorge 

Pereira, diante de  seu direito à livre iniciativa econômica, adquiriu junto a uma 
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Exchange brasileira 1 (um) Bitcoin  na importância de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), os quais valorizaram, após alguns  meses, atingindo a 

quantia de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), sendo, em seguida, trocados 

por 150 (cento e cinquenta) Litcoins, os quais, somados, detinham o mesmo 

valor no  momento da operação.  

Posteriormente, no final do ano de 2017, após uma valorização do Litcoin, 

o montante  possuído por Jorge Pereira totalizava R$ 120.000,00 (cento e vinte 

mil reais). Oportunamente,  diante da ocasionalidade ocorrida que fez seu 

investimento atingir bons resultados, o Sr. Jorge  Pereira aproveitou a 

oportunidade para adquirir um veículo, que a tempos procurava, no mesmo  

valor de seus 150 (cento e cinquenta) Litcoins em uma loja que aceitava 

criptoativos.  

Ocorre que, somente em 2019, após a edição da Instrução Normativa 

1.888/2019, que  passaria a viger no dia 1º de agosto do mesmo ano, a Receita 

Federal do Brasil, em maio deste  ano, autuou o Sr. Jorge em virtude de, 

aparentemente, não ter efetuado o pagamento do Imposto  de Renda por ganho 

de capital com relação à sua unidade de Bitcoin no ano de 2016 e utilização 

deste para a aquisição de 150 (cento e cinquenta) Litcoins, como também, não 

ter efetuado o  pagamento de Imposto de Renda por ganho de capital em relação 

aos Litcoins adquiridos em  troca do Bitcons em 2017, assim como, no carro 

adquirido mediante Litcoins, também em 2017.  Fora isso, foi autuado ainda por 

supostamente ter deixado de ter deixado de declarar as  operações realizadas 

em sua Declaração de Ajuste Anual.  

A mencionada autuação teve por fundamento o art. 118 da Lei no 5.172 

(CTN); o art.  21, inc. I, da Lei no 8.981; e o art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei no 7.713/88, 

sendo aplicada uma multa  com base no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96.  

Contudo, como cabalmente restará evidenciado, a referida autuação 

não se coaduna com  o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição 

Federal do Brasil.  
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2 – DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA  

 

O Tribunal a quo ao decidir por preservar a autuação da Receita Federal, 

incorreu em  grave ofensa ao art. 153, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 

por desvirtuar tanto o  conceito constitucional de renda para fins de incidência 

tributária, como diversos outros  princípios constitucionais.   

Neste intuito, sabe-se que o dispositivo supramencionado e os preceitos 

constitucionais  logo mais descritos são de extrema relevância para a justiça 

fiscal, posto que, antes que se  imponha a cobrança do tributo, o próprio texto 

constitucional estabeleceu limites ao poder de  tributar.  

Ainda assim, resta evidente a repercussão geral da matéria discutida no 

caso em  deslinde. Ora, o mercado de criptomoedas ganha cada vez mais 

adeptos no cenário brasileiro e  o volume económico das transações indicam a 

projeção para um negócio de movimentações  bilionárias, que envolve milhares 

de investidores.   

Diante disso, demonstra-se a relevância jurídica, social e econômica, 

restando satisfeitos  os requisitos de admissibilidade em consonância com o 

art. 102, inciso III, § 3º, da Carta Magna.  

Ademais, como dito, o acórdão recorrido, ao desvirtuar o conceito de 

renda, afronta  diretamente o preceito do art. 153, inciso III, permitindo assim a 

interposição do presente  recurso, com fulcro no art. 102, III, alínea a , ambos 

os dispositivos da Constituição Federal. 

  

3 – RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA  

 

3.1 - DA NATUREZA JURÍDICA SUI GENERIS DAS CRIPTOMOEDAS E  

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA  

 

Nobres Julgadores, antes de adentrar na discussão a respeito da 

ilegalidade por parte do  Fisco de querer tributar o contribuinte, ora recorrente, 

no presente caso. Necessário se faz,  primeiramente, discernir a respeito dos 

conceitos que envolvem as criptomoedas e sua natureza  jurídica no direito 
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brasileiro, traçando ainda um comparativo com outros países ao longo do  que 

a seguir será exposto.  

Pois bem, como é cediço, as criptomoedas, no Brasil e no mundo, ainda 

são consideradas  uma inovação que possui características únicas se 

comparadas com outros tipos de recursos  operacionalizados no mercado. Haja 

vista que as moedas virtuais, a depender da operação,  podem ser consideradas 

como moedas, ativos financeiros, bens etc. Tal fato demonstra a  natureza 

peculiar das criptomoedas no mercado, a qual pode ser determinada pela 

finalidade a  que se destina.  

Contudo, tendo em vista esse caráter volátil das criptomoedas, muitos 

países procuram  definir com base em legislações próprias o que seriam as 

moedas virtuais para efeitos legais  nas relações jurídicas do dia a dia.  

Neste sentido, apresentando um entendimento macro, cumpre discernir 

a respeito do  que alguns países mais experientes sobre o assunto das 

criptomoedas entendem sobre as  mesmas.  

A Alemanha compreende que os criptoativos possuem caráter de moeda 

propriamente  dita. O incrível passo no esclarecimento do arcabouço jurídico 

aplicável às criptomoedas foi  dado pelo Bundesministerium der Finanzen 

(Ministério Federal das Finanças) da Alemanha,  que, no dia 01/03/2018, 

publicou diretiva que passa a tratar criptomoedas como moeda, e não  

propriedade, se afastando do entendimento dos EUA. Segundo essa diretiva 

alemã, se uma  moeda virtual for utilizada como meio de pagamento não estará 

sujeita à incidência de imposto  de ganho de capital. Todavia, poderá sujeitar-

se à incidência de impostos sobre operações financeiras. Para isto, utilizar-se-

á o valor da criptomoeda quando do momento da transação,  devidamente 

documentada pelo vendedor.1 

Ainda segundo a diretiva, baseada numa decisão da Corte Europeia de 

Justiça de 2015,  se a conversão da criptomoeda em moeda fiduciária for 

realizada poderá sujeitar-se à incidência  de tributos, em específico, aqueles 

incidentes sobre serviços. Revela-se, portanto, com clareza,  que o ministério 

                                                     
1  Visto em https://www.infomoney.com.br/mercados/bitcoin/noticia/7313971/alemanha-
legaliza-criptomoedas reconhece-bitcoin-como-meio-pagamento. Acessado no dia 
10/09/2019. 
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das finanças alemã adota que as criptomoedas revestem-se de natureza 

jurídica  de moeda.  

O Japão, por sua vez, aprovou em maio de 2016 a lei que passaria a 

regular as moedas  digitais, que se tornou efetiva apenas um ano após sua 

aprovação. Em abril de 2017, a Agência  de Serviços Financeiros (FSA) aprovou 

uma lei regulando as moedas digitais como meio de  pagamento, 

essencialmente colocando-as no mesmo patamar legal das moedas 

tradicionais.  Essa política aprovada pela FSA foi fundamental para o 

desenvolvimento das moedas digitais  e seu ecossistema no Japão, que hoje é 

o país onde há maior volume de transação de Bitcoin.  

Em setembro de 2017, a FSA concedeu suas primeiras licenças para 

corretoras de  moedas digitais, ao todo 11 corretoras. Para obter as licenças, as 

corretoras tiveram que seguir  requisitos severos, incluindo segregação de 

contas e fortalecimento do seu sistema  computacional.  

Nos Estados Unidos, a CFTC (U.S. Commodity Futures Trading 

Commision), por outro  lado, classificou o Bitcoin como uma commodity e 

anunciou que qualquer prática fraudulenta  ou de manipulação envolvendo a 

negociação da moeda sob sua jurisdição estará sujeita à sua  autoridade. Além 

disso, com essa decisão, a CFTC permitiu que a CME (Bolsa de Chicago) e  CBOE 

(Chicago Board Options Exchange) desenvolvessem futuros de Bitcoin. Essa 

ação foi  vista como um grande avanço no desenvolvimento das criptomoedas.  

Ocorre que, no Brasil, ainda não é possível ter um entendimento claro e 

expresso do que  são as criptomoedas para efeitos jurídicos em geral e, 

principalmente, tributários. Por isso,  Nobres Ministros, é tão importante 

esclarecer os conceitos que envolvem essa temática, para  que a partir de então 

seja possível entender a solução para a lide em questão.    

No que concerne ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em 

dezembro de  2018, o STJ decidiu que a Justiça Estadual é quem deve julgar os 

casos que envolvam crimes  com moedas digitais. O relator do caso, ministro 

Sebastião Reis Júnior, afirma que não havendo  indícios de crime de 

competência federal, as atividades suspeitas devem ser investigadas em  esfera 

estadual. Segundo o Ministro:  
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A negociação de bitcoin não poderia ser investigada com base nos crimes  

previstos pela legislação federal. Com efeito, entendo que a conduta  investigada 

não se amolda aos crimes previstos nos artigos 7º, II, da Lei  7.492/1986, e 27-E da 

Lei 6.385/1976, notadamente porque a criptomoeda,  até então, não é tida como 

moeda nem valor mobiliário.  

 

A decisão é resultado da Consulta Processual CC 161123, em que a 3ª 

Seção do Superior  Tribunal de Justiça determinou que a 1ª Vara de Embu das 

Artes (SP) julgue um caso  envolvendo criptomoedas. Segundo o STJ, as 

criptomoedas não apresentam natureza  jurídica nem de moeda e nem de valor 

mobiliário e devem ser julgadas em Justiça  Estadual.  

Por outro lado, a Comissão de Valores Imobiliários (CVM), em 12 de 

janeiro de 2018,  divulgou um Ofício Circular nº 1/2018/CVM/SIN esclarecendo 

sobre a proibição de gestores e  administradores de fundos de investirem em 

moedas digitais, afirmando que as moedas digitais  não podem ser qualificadas 

como ativos financeiros.  

 

A interpretação desta área técnica é de que as moedas digitais não podem   

ser qualificada como ativos financeiros, para os efeitos do disposto no 

artigo  2°, V, da Instrução CVM n°555/14, e por essa razão, sua aquisição 

direta pelos  fundos de investimento ali regulamentados não é permitida.2 

 

No dia 19 de setembro 2018, a autarquia publicou o ofício circular 

n°11/2018,  autorizando os fundos de investimento de investir indiretamente 

moedas digitais, desde que  admitidos e regulamentados nos mercados em que 

os fundos investem. A decisão vem em  consonância ao posicionamento de 

outros países.  

A Receita Federal, por sua vez, acredita que segundo o artigo 21 e o artigo 

164 da  Constituição Federal, apenas a União pode emitir moedas, sendo a 

emissão competência  exclusiva do Banco Central (BACEN). Ou seja, devido a 

impossibilidade das criptomoedas de  serem emitidas por qualquer órgão 

governamental elas não podem receber status de moeda. 

                                                     
2  Visto em http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180112-1.html. Acessado em 
10/09/2019. 
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Dessa forma, para a Receita Federal as criptomoedas devem ser 

declaradas como  outros bens  e são equiparadas à um ativo financeiro. Os 

ganhos devem ser declarados com  documentos que comprovem os momentos 

de compra e liquidação do ativo. E a cobrança  do imposto de renda incide sobre 

os ganhos obtidos e com a alienações superiores a R$35 mil  mensais, a título 

de ganho de capital, à alíquota de 15%.  

Destaca-se, Nobres Julgadores, que somente em maio de 2019 a Receita 

Federal  publicou no DOU a Instrução Normativa 1.888/2019 (alterada em 

alguns artigos pela IN  1.889/2019) que passaria a viger unicamente a partir do 

dia 1º de agosto de 2019, tratando da  obrigatoriedade de prestação de 

informações relativas às operações realizadas com criptoativos  à secretaria 

especial da receita Federal do Brasil.  

Na presente norma infralegal, aproveitou-se o momento para definir o 

que seriam os  criptoativos. Segue trecho in verbis:  

 

Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:  

I - criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria  unidade 

de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou  estrangeira, 

transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e  de tecnologias 

de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de  investimento, 

instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e  que não constitui 

moeda de curso legal;(...)  

 

De outro modo, posteriormente ao entendimento expresso pela Receita 

Federal, insta  destacar o recente entendimento do Banco Central do Brasil 

(BACEN), que no dia 26/08/2019  manifestou-se no sentido de que os 

criptoativos são reconhecidos como bens, podendo ainda  serem contabilizados 

na balança patrimonial do país.  

O documento, que ainda classifica a atividade de mineração como 

"processo produtivo",  é um relatório dos pagamentos feitos no Brasil e incluiu 

os criptoativos, embora eles não tenham  um "status" no país. Os criptoativos 

estão incluídos na terceira parte do relatório que trata da  Balança Comercial 

indicando que houve revisão no relatório seguindo recomendações do  Fundo 
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Monetário Internacional.  

 

O Comitê de Estatísticas de Balanço de Pagamentos, órgão consultivo sobre  

metodologia das estatísticas do setor externo ao Departamento de Estatísticas  do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), recomendou classificar a compra e  venda de 

criptoativos (especificamente aqueles para os quais não há emissor) como ativos 

não-financeiros produzidos, o que implica sua compilação na  conta de bens do 

balanço de pagamentos.3 

 

Ainda sobre o Brasil, em que pese o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica  (Cade) entender as moedas virtuais como uma inovação na área de 

serviços financeiros, a  autoridade antitruste também tem evitado afirmar a sua 

natureza jurídica nas decisões,  conforme pode se verificar no seguinte trecho:  

 

Quanto a ausência de CNAE, esta SG entende que a falta de uma classificação  

própria e de regulamentação de um setor não o torna ilícito. O mercado de  

corretagem de criptomoedas é um mercado novo e é natural que decorra um  lapso 

temporal entre o surgimento de novos mercados e sua regulamentação.  É até 

lógico que o mercado se antecipe ao Estado, e não o contrário (...).  Ademais, a 

ausência de regulamentação em hipótese alguma deve servir de  argumento para 

tolher a livre iniciativa (...). Especificamente em se tratando  do mercado financeiro, 

esse alerta é ainda mais válido, considerando o fenômeno das fintechs, empresas 

de tecnologia com foco na prestação de  serviços financeiros que, aos poucos, 

estão se inserindo no dia a dia da  população, prestando serviços acessórios ao 

sistema financeiro ou mesmo competindo diretamente com os agentes 

tradicionais.4 

 

Dessa forma, facilmente se conclui que no Brasil a natureza jurídica das 

chamadas  criptomoedas, fazendo jus a seu nome, ainda é uma incógnita, tendo 

em vista que, apesar de  diversos órgãos governamentais já terem se 

pronunciado quanto ao assunto, nenhum deles  definiu de maneira definitiva 

como tais ativos devem ser tratados.  

                                                     
3  Visto em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno. Acessado no dia 
07/09/2019. 
4 IA 08700.003599/2018-95 (Representados: Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Banco 
Itaú Unibanco  S.A., Banco Santander S.A., Banco Inter S.A. e Banco Sicredi). Nota Técnica 
39/2018/CGAA2/SGA1/SG/CADE,  de 18/9/2018. Disponível em: https://bit.ly/2FSYzAN. 
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Nesta senda, ressai claro que diante da incerteza existente a respeito do 

que realmente  são criptomoedas, há de se concluir que as mesmas possuem 

um caráter sui generis, ou seja,  são únicas, não existe algo que se possa 

comparar a elas, em sua inteireza, de maneira similar.  

Dito isso, permitir que o recorrente reste prejudicado por algo que 

sequer se encontrava definitivamente regulamentado, sendo algo totalmente 

impreciso pelo Poder Público, vai  totalmente de encontro ao Princípio da 

Segurança Jurídica, desrespeitando frontalmente o que  preconiza o Estado de 

Direito. Já dizia o Iustre Humberto Ávila:  

 

No Estado de Direito os governantes sujeitam-se ao império da lei, e não ao  da 

vontade. A hierarquização das normas, cada qual requerendo um  fundamento de 

validade em uma norma superior, auxilia na maior  previsibilidade e controle da 

atuação estatal. Essa estrutura formal favorece  a acessibilidade normativa, visto 

que, por exemplo, o cidadão pode saber  que a norma de escalão inferior deverá 

estar de acordo com a superior,  que, ao seu modo, deve estar conforme a outra 

superior, até chegar à  Constituição. Assim, embora a fundamentação das leis na 

Constituição cause,  de um lado, insegurança, visto que a validade da lei passa a 

depender da sua  compatibilidade vertical com a Constituição  nem sempre fácil 

de ser aferida  , de outro lado, também contribui para a segurança, porque limita 

os sentidos  possíveis da lei.5 

 

Em sentido idêntico, acerca do Princípio da Segurança Jurídica, entende 

Leandro  Paulsen:   

 

A segurança jurídica como sobreprincípio em matéria tributária. O princípio  da 

segurança jurídica constitui, ao mesmo tempo, um subprincípio do  princípio do 

Estado de Direito e um sobreprincípio relativamente a princípios  decorrentes que 

se prestam à afirmação de normas importantes para a  efetivação da segurança. 

Fundamentando e dando sentido a diversas das limitações constitucionais ao 

poder de tributar, o princípio da segurança  jurídica atua como sobreprincípio em 

matéria tributária, implicando uma visão  axiológica convergente da legalidade, da 

irretroatividade e da anterioridade,  garantias que asseguram a certeza do direito 

de modo mais intenso que nas  demais searas de regulamentação das relações 

                                                     
5 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica  Entre Permanência, Mudança e Realização no Direito 
Tributário. São  Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 208-209 
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com a Administração ou  mesmo privadas. A compreensão das garantias dos 

artigos 150, I, a, III, a, b e  c, e 195, § 6o, da CRFB como realizadoras da certeza do 

direito no que diz  respeito à instituição e à majoração de tributos permite se 

perceba mais  adequadamente o conteúdo normativo de cada uma delas, o que é   

indispensável à sua aplicação em consonância com o princípio que promovem.6
  

 

No mais, a fim de demonstrar o grau de relevância do Princípio da 

Segurança Jurídica  para o Supremo Tribunal Federal, imprescindível se faz 

demonstrar o entendimento utilizado  por esta Corte Suprema em suas 

decisões: A observância de normas gerais em matéria tributária é imperativo de  

segurança jurídica, na medida em que é necessário assegurar tratamento  

centralizado a alguns temas para que seja possível estabilizar legitimamente  

expectativas. Neste contexto, "gerais" não significa "genéricas", mas sim  "aptas 

a vincular todos os entes federados e os administrados . (’E 433.352  Ag’, ’el. 

Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010,  publicado em 

31/5/2010)  

A coisa julgada, no que revela manifestação do princípio da segurança  

jurídica, assume a estatura de elemento estruturante do Estado Democrático  de 

Direito. [...] (RE 881.864 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,  julgado 

em 18/4/2017, publicado em 11/10/2017)  

 

O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado  

Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético,  social 

e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito  público 

(RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo  princípio sobre 

comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do  Estado, para que se 

preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o  administrado, situações 

já consolidadas no passado. A essencialidade do  postulado da segurança jurídica 

e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, 

especialmente quando amparadas pela boa-fé do  cidadão, representam fatores a 

que o Poder Judiciário não pode ficar alheio.  (RE 646.313 AgR, Rel. Min. Celso de 

Mello, Segunda Turma, julgado em  18/11/2014, publicado em 11/12/2014)  

[...] Reafirmação do precedente pela Suprema Corte. Papel da Corte de  Vértice. 

                                                     
6 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 
jurisprudência.  17a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 866. 
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Unidade e estabilidade do Direito. Vinculação aos seus precedentes.  Stare decisis. 

Princípios da segurança jurídica e da isonomia. Ausência dos  requisitos de 

superação total (Overruling) do precedente. (RE 655.265, Rel. p/o ac. Min. Edson 

Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2016, publicado em  8/8/2016)  

 

Diante do exposto, verifica-se que o Princípio da Segurança Jurídica, 

como  patentemente restou observado, é basilar para as relações jurídicas no 

âmbito tributário, em  especial. Sendo assim, diante do caráter sui generis dos 

criptoativos e ausência de entendimento  uníssono sobre sua natureza jurídica, 

seria arbitrário e, frontalmente, ilegal, conforme a  Constituição Federal, que o 

Sr. Jorge Pereira, ora requerente, restasse prejudicado da relação  jurídica 

discutida em baila.  

 

3.2 – DA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA  

 

Ínclitos Ministros, diante da exposição fática do caso, resta evidenciado 

que sequer  houve fato gerador que caracterizasse a incidência do imposto de 

renda. Ora, como será a seguir  pormenorizado e elucidado, em nenhuma das 

operações há ocorrência do fato ensejador do  tributo federal, não existindo, 

assim, alicerce jurídico-legal para as autuações da Receita Federal  do Brasil.  

Ab initio, imprescindível trazer à baila o conceito do fato gerador do 

Imposto de Renda.  De acordo com a Constituição Federal, a União tem 

competência para instituir impostos sobre,  entre outras realidades, renda e 

proventos de qualquer natureza  (CF/88, artigo 153, III).  

Nos termos do Código Tributário Nacional, o imposto somente poderá ser 

exigido  diante da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica  de renda 

e proventos de  qualquer natureza, sendo a primeira o produto do capital, do 

trabalho ou da combinação de  ambos , e os segundos, os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior   (CTN, artigo 43). 

Nesta linha, a expressão aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica  de renda,  a que alude o CTN, poderia ser sintetizada pelo vocábulo 

auferir  ou adquirir  renda haja  vista que no conceito de renda já estão 

incluídos todos os elementos caracterizadores da matéria  tributável, de modo 
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que é sujeito passivo da exação aquele que adquira (ou aufira), no sentido  de 

se tornar proprietário, do valor novo.  

Na esteira desse entendimento, a doutrina dominante, define de maneira 

clara esses  institutos no tocante à disponibilidade. Vejamos a conceituação do 

renomado jurista Hugo de  Brito Machado:  

 

Entende-se por disponibilidade econômica a possibilidade de dispor,  

possibilidade de fato, material, direta, da riqueza. Possibilidade de direito e 

de  fato, que se caracteriza pela posse livre e desembaraçada da riqueza.   

Configura-se pelo efetivo recebimento da renda ou dos proventos. Como   

assevera Gomes de Sousa, na linguagem de todos os autores que tratam 

do  assunto, disponibilidade econômica corresponde a rendimento (ou 

provento)  realizado, isto é, dinheiro em caixa.7
  

 

Já a disponibilidade jurídica, nos dizeres do mesmo autor:  

 

configura-se, em princípio, pelo crédito da renda ou dos proventos. Enquanto a 

disponibilidade econômica corresponde ao rendimento realizado, a  

disponibilidade jurídica corresponde ao rendimento (ou provento) adquirido,  isto é, 

ao qual o beneficiário tem título jurídico que lhe permite obter a  respectiva 

realização em dinheiro (p. ex., o juro ou dividendo creditados)  

 

Neste toar têm sido as decisões do Supremo Tribunal Federal, como bem 

ressalva  Fernando Zilveti (2004, p. 382) quanto ao imposto de renda, melhor 

expressão da capacidade  contributiva, o STF detém uma atenção especial para 

a renda líquida passível de tributação. Na  decisão que verificou a 

constitucionalidade da retenção na fonte, imposta pelo art. 35 da Lei nº  7.713-

88, o Min. Octavio Gallotti asseverou a necessidade de disponibilidade 

econômica e  jurídica para a cobrança do imposto de renda.   

O presente cenário é um caso típico em que supostamente é possível 

afirmar a existência  de acréscimo patrimonial do sujeito passivo, em razão da 

mais-valia de seu investimento, sem  que com isso haja renda passível de 

                                                     
7 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. 2ª ed, Atlas, 2007, p. 
448 
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tributação. Tal mais-valia não caracteriza propriamente  ingresso de valor novo 

ao patrimônio do autuado.  

Neste assunto, prosseguimos com as lições de Hugo de Brito Machado:  

   

Quando afirmamos que o conceito de renda envolve acréscimo patrimonial,  como 

o conceito de proventos também envolve acréscimo patrimonial, não  queremos 

dizer que escape à tributação a renda consumida. O que não se  admite é a 

tributação de algo que na verdade em momento algum ingressou  no patrimônio, 

implicando incremento do valor líquido deste. Como  acréscimo se há de entender 

o que foi auferido (...).8 

 

Em sendo assim, deve ser o real proveito econômico do contribuinte o 

verdadeiro alvo  do imposto de renda, pois é o fator que reflete a capacidade 

contributiva individual, ou seja,  pagamento do tributo na medida da riqueza.  

Assim, somente onde existir renda será concebível a cobrança do 

respectivo imposto.  Neste sentido a célebre proclamação de Pontes de Miranda 

(1984) Onde não há renda não é  concebível imposto de renda .  

Veja-se, por exemplo, a situação em que um indivíduo, Sr. Humberto, 

adquire um  imóvel no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Passados dois 

anos, devido a construção  de um shopping center próximo à residência, o 

imóvel foi avaliado em R$200.000,00 (duzentos  mil reais).  

Ora, no caso em deslinde, se o Sr. Humberto não realizar a venda da casa, 

ele não irá  pagar o imposto de renda sobre a valorização, tendo em vista que 

não há, pelo menos ainda, a  disponibilidade econômica e jurídica para a 

cobrança do tributo em face desse  incremento. Ou seja, o cerne da questão é 

justamente que, somente na venda do imóvel, isto é,  no momento em que é 

realizado o ganho de capital e há efetiva disponibilidade econômica e  jurídica, 

que o fato gerador do imposto de renda é caracterizado.  

Logo, pode-se dizer que é pacífico o entendimento que o acréscimo 

patrimonial deve  estar arraigado à aquisição de disponibilidade jurídica como 

elementar à incidência tributária,  o que não é o caso dos presentes autos.  

Pois bem, é exatamente nesse ponto que se pretende frisar. Conforme 

                                                     
8 MACHADO, Hugo de Brito (coord.). In Regime Tributário das Indenizações. São Paulo: Dialética; 
Fortaleza:  ICET, 2000 
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será a seguir  pormenorizado, assim como na situação hipotética do Sr. 

Humberto, em momento algum do  caso dos autos ocorreu a disponibilidade 

econômica e jurídica que ensejasse o fato gerador do  tributo federal.  

 

3.3 – DAS OPERAÇÕES REALIZADAS E A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA  

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA  

 

Nobres Julgadores, para a melhor apreciação do direito do recorrente, 

torna-se  imprescindível destrinchar e esclarecer meticulosamente as 

operações que foram realizadas  pelo Sr. Jorge Pereira.   

No ano de 2016, o contribuinte comprou 01 (um) Bitcoin, ao que dispôs 

R$3.500,00  (três mil e quinhentos reais) para aquisição. No ano seguinte, o 

recorrente decidiu trocar a sua  unidade de Bitcoin por 150 (cento e cinquenta) 

Litcoins, um outro criptoativo, o negócio foi  avaliado em R$66.000,00 (sessenta 

e seis mil reais). Assim, resta claro que, nessa primeira  transação, diante da 

troca, a espécie da operação foi claramente caracterizada como uma  permuta.  

Logo após, mas ainda no ano de 2017, o requerente se fez valer dos seus 

150 (cento e  cinquenta) Litcoins e realizou uma segunda operação. Nesta 

última, o Sr. Jorge Pereira comutou  os seus Litcoins com uma concessionária 

e adquiriu um carro, a transação foi precificada em  R$120.000,00 (cento e vinte 

mil reais).  

Nesse sentido, resta evidente que ambas as operações trazidas à baila 

versam  verdadeiramente sobre permutas. Diante disso, cabe aqui a correta 

interpretação do art. 533 do  CC, porquanto o contrato de troca ou permuta não 

deverá ser equiparado na esfera tributária ao  contrato de compra e venda, pois 

não haverá, como no caso em comento, auferimento de receita,  faturamento ou 

lucro na troca, esse tem sido inclusive o entendimento do STJ sobre a matéria  

(REsp 1733560/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em  17/05/2018, DJe 21/11/2018).  

Ora, em momento algum houve efetiva disponibilidade econômica e 

jurídica para a  cobrança do tributo, haja vista que sequer ocorreu a referida 

disponibilidade, sendo esta  perfectibilizada somente com a futura venda do 
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automóvel, quando o auferimento da renda  realmente ingressaria no patrimônio 

do recorrente.   

Atrelando-se a aquisição de disponibilidade jurídica à verificação do 

acréscimo  patrimonial, privilegia-se princípios fundamentais constitucionais 

aplicáveis ao imposto de  renda.  

Neste ínterim, a tributação com base no acréscimo patrimonial respeita 

a igualdade entre  os contribuintes, na medida em que garante tratamento 

uniforme de quantos se encontrem em  condições iguais. Assim, aqueles com 

maior capacidade contributiva deverão pagar imposto  maior.   

No caso, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a incidência 

tributária. Da  mesma maneira, privilegia-se também a pessoalidade, em que a 

situação peculiar de cada  contribuinte é relevante para o fisco, pois é 

considerando a condição econômica do sujeito  passivo que se pode sugerir a 

existência de riqueza tributável.   

Ainda, o princípio da impossibilidade de confisco atrela o fato gerador do 

imposto de  renda à aquisição de disponibilidade jurídica concomitante ao 

acréscimo patrimonial, pois  somente a riqueza nova permite a ação do fisco. E 

o confisco restaria caracterizado exatamente  nas situações em que houvesse 

pretensão de tributação dissociado do ganho patrimonial.   

Com base nesses princípios, atrelados à proporcionalidade entre a 

incidência tributária  e o proveito patrimonial, é que se persegue a justiça social 

e fiscal, de forma a não sobrecarregar  o contribuinte por uma carga tributária 

sobremaneira incompatível com sua capacidade  contributiva.   

Nobres Ministros, não se pode confundir a disponibilidade do 

contribuinte sobre um  acréscimo patrimonial com a disponibilidade do 

contribuinte sobre seu trabalho ou os seus bens,  os quais em tese podem, 

dependendo de como sejam utilizados, gerar para ele algum  rendimento, ou 

não. Mesmo pondo de lado todas as questões relacionadas à interpretação das  

normas de competência e às expressões nelas utilizadas, não há, no caso em 

deslinde, sequer  capacidade contributiva que autorize tamanho desprezo à 

liberdade do sujeito passivo de definir  o que fazer com sua vida e com o seu 

patrimônio  
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Ademais, admitir a tributação da disponibilidade ficta sobre a renda 

representa afronta  ao critério temporal da hipótese de incidência do imposto já 

que altera o momento da ocorrência  do fato jurídico tributário, antecipando 

seus efeitos de forma definitiva e confiscatória.  

 

3.4 – DA IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA  

ACESSÓRIA POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA  

LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

Eméritos Ministros, além dos argumentos incontestáveis a respeito da 

inocorrência do  fato gerador do imposto de renda no presente caso, é 

imprescindível expor a ilegalidade  presente na Instrução Normativa 1.889/2019 

ao instituir uma obrigação tributária acessória aos  contribuintes.  

Em se tratando da relação jurídica tributária no Brasil, o Princípio da 

Legalidade se  revela como incontestável mecanismo garantidor que o 

contribuinte utiliza em desfavor do  arbítrio estatal em tal relação. O referido 

princípio, no que lhe concerne, encontra-se  disciplinado na Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso II, nos seguintes termos:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,  

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a  

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à  

propriedade, nos termos seguintes: (...)  

 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão  

em virtude de lei;  Ou seja, do referido dispositivo presente na Carta Magna, 

extrai-se facilmente que  qualquer intervenção estatal sobre a liberdade da 

pessoa humana só poderá ser instituída  mediante expressa previsão legal.  

No âmbito tributário, mais precisamente, o Princípio da Legalidade 

revela-se como base  que sustenta a relação jurídica existente entre o 

contribuinte e o Estado. Haja vista que, deve se haver um grau mínimo de 

segurança jurídica, sem a dita segurança a relação de harmonia  característica 

do Estado de Direito se romperia. Afinal, a certeza, a previsibilidade e a  
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segurança jurídicas são valores que, presentes num Estado de Direito, 

influenciam o respeito  aos precedentes 9 

É por meio do referido princípio que o contribuinte não se submete ao 

arbítrio das  pessoas políticas. Neste viés, ignorá-lo é violar flagrantemente a 

Constituição Federal e os  regramentos do sistema tributário nacional.  

O emérito doutrinador Hugo de Brito Machado já dizia:   

 

"As imposições tributárias deverão estar autorizadas em lei, mas a lei é obra do 

Poder Legislativo, cujo órgão é mais frequentemente e mais  desejavelmente um 

corpo coletivo de base eletiva e de caráter representativo,  autorizando a 

presunção de que são os contribuintes que, indiretamente,  consentem 

essas imposições. 10 

 

Neste sentido, entende-se que o Princípio da Legalidade, em 

consonância do princípio  da segurança jurídica, é responsável por sedimentar 

as relações jurídicas entre o indivíduo e o  Estado, prezando pelos valores da 

justiça e da igualdade, definida pela sociedade em geral por  meio dos atos 

formais de seus representantes, os legisladores, por intermédio de um processo  

legislativo definido pela CF/88. Isto é o que se aplica também à relação 

tributária. Jamais o  Estado deve atuar em desfavor do administrado sem 

qualquer previsão legal.  

Vale discernir ainda, Eméritos Ministros, a respeito do caráter obrigatório 

de instituição  de obrigações tributárias acessórias mediante leis em sentido 

estrito. Por estes tipos de  obrigações entende-se que possuem como objeto 

prestações positivas ou negativas (obrigação  de fazer ou de não fazer), sem 

pecúnia, destinadas aos contribuintes, buscando a arrecadação  ou fiscalização 

dos tributos.  

O Código Tributário Nacional disciplina em seu art. 113, §2º o seguinte:  

 

                                                     
9  BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Precedentes Judiciais e Segurança Jurídica: 
fundamentos e  possibilidades para a jurisdição constitucional brasileira. 1a ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 212. 
10  MACHADO, Hugo de Brito. Direitos Fundamentais do Contribuinte e a Efetividade da 
Jurisdição. Atlas :  São Paulo, 2009. 
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Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. (...)  

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto  

as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da  arrecadação 

ou da fiscalização dos tributos. (grifamos)  

 

Percebe-se, portanto, que somente a lei é capaz de disciplinar a matéria 

atinente à  obrigação tributária acessória, sendo, assim, imprescindível a 

expressa determinação no texto  legal.  

Nesta senda, observando a controvérsia existente no caso concreto, a 

partir da obrigação  instituída pela Instrução Normativa 1.888/2019, quer seja a 

de instituir e disciplinar a  obrigatoriedade de prestação de informações 

relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil (RFB). Verifica-se que a referida IN procura  sim 

instituir uma obrigação tributária acessória aos contribuintes, indo totalmente 

de encontro  ao defendido pela Constituição Federal e pelo Código Tributário 

Nacional.  

Destarte, Nobres Ministros, a Instrução Normativa consiste de ato 

administrativo que,  conforme art. 100, I, do CTN, serve para complementar as 

determinações contidas nas leis, de  maneira a interpretar e esclarecer as 

mesmas aos contribuintes. Dessa forma, não poderia uma  norma infralegal, 

como é a IN 1.888/2019, criar uma obrigação tributária acessória.  

Tal entendimento há muito tempo vem sendo aplicado pelos tribunais 

pátrios, conforme  se verifica nos julgados a seguir.  

 

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA  AUTORIDADE 

COATORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.  INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

ACESSÓRIA  MEDIANTE INSTRUÇÃO NORMATIVA. APELAÇÃO E REMESSA  

OFICIAL NÃO PROVIDAS.  

1. Não há falar em ilegitimidade passiva da autoridade coatora, pois o  Delegado 

da Receita Federal em Varginha - MG é o responsável pela autuação  e lançamento 

fiscal, referente à multa decorrente do atraso na apresentação  das Declarações de 

Contribuições e Tributos Federais - DCTF.  

2. Esta matéria já foi tratada diversas vezes por esta egrégia Corte que se  

manifestou no sentido de que ofende o princípio da legalidade a instituição  de 

obrigação tributária acessória mediante Instrução Normativa, por  delegação do 
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Secretário da Receita Federal, através de Portaria baixada  pelo Ministério da 

Fazenda.  

3. Apelação e Remessa oficial não providas.  

4. Peças liberadas pelo Relator em 11/03/2008, para publicação do acórdão.  (TRF 

1ª Região. AMS 199938000365468/MG. 7ª T. Rel. JUIZ FEDERAL  RAFAEL PAULO 

SOARES PINTO (CONV.). e-DJF1 DATA:28/03/2008  PAGINA:438) TRIBUTÁRIO. 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO  ACESSÓRIA – APRESENTAÇÃO 

DE DTCF - INVALIDADE.  

1. Obrigação tributária acessória precisa estar prevista em lei, no sentido  formal e 

material, não bastando simples instrução normativa para sua  criação, em razão do 

princípio da legalidade do art. 5º, II, da Constituição  da República. 2. A obrigação 

de apresentar DCTF não está prevista em nenhuma norma  com estatura ao menos 

de lei ordinária, mas apenas e tão somente em  instruções normativas.  

3. A IN 129/96 foi editada com base em delegação de competência legislativa   

expressa no art. 5º do DL2.214/84, que, entretanto, perdeu seu vigor 180 dias  após 

a promulgação da Constituição de 1988, por força do art. 26, I, do   

ADCT/88. 

4. Apelação e remessa oficial tida por interposta improvidas. (TRF 1ª R.  AC  

200501990328691  MG  8ª T.  Rel. Juiz Conv. CÉSAR AUGUSTO  BEARSI  DJ 

DATA:20/01/2006 PAGINA:123). (grifo nosso)  

 

Posto isso, resta indubitável que a Exchange não seria obrigada a prestar 

quaisquer  informações ao fisco para efeitos de tributação. Apesar disso, 

embora a mesma tenha prestado  de forma voluntária, percebe-se que ela a 

realizou devido a força vinculante da Instrução  Normativa, a qual, por si só, é 

evidentemente ilegal, tendo em vista que a mesma, como restou  comprovado, 

ofende aos Princípios da Legalidade e da Segurança Jurídica, estes, que são  

basilares da Constituição Federal de 1988.  

 

3.5 – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E NÃO-SURPRESA 

NO  DIREITO TRIBUTÁRIO  

 

Por último, caros Ministros, caso não se entenda aplicável o tópico 

anterior, que  deslegitima os efeitos da Instrução Normativa por se tratar de uma 

norma infralegal. Faz-se  imprescindível aduzir a respeito do princípio da 

irretroatividade, o qual se aplica perfeitamente  ao caso concreto.  
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O supramencionado princípio, além de estar previsto genericamente para 

as leis no  artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, foi também positivado de 

forma específica para as  leis tributárias como uma limitação ao poder de 

tributar. Veda-se, dessa forma, a cobrança de  tributos em relação a fatos 

geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver  instituído 

ou aumentado  (artigo 150, III, a  da CF/88).  

Ou seja, impede-se que a lei  posterior  qualifique juridicamente fatos 

que lhe são  anteriores. Em outras palavras, proíbe-se a mudança de regras no 

meio do jogo. Se assim não  fosse, haveria grave inobservância aos predicados 

da segurança jurídica e da confiança do  cidadão no Poder Público, postulados 

lógicos de qualquer Estado que se denomine de Direito .  

Ora, Nobres Ministros, imaginem, por abstração, um caso que em meio a 

uma partida  de futebol, de um lado temos o time do contribuinte e, do outro, o 

time do Fisco, sendo este,  também, quem define as regras do jogo e as aplica. 

De repente, o time do contribuinte está  ganhando por 3 (três) gols a 0 (zero) e, 

faltando 1 (um) minuto para acabar a partida, o Fisco  resolve mudar a regra do 

jogo, de forma que o vencedor é aquele que fez menos faltas, sendo  ele o 

sagrado vencedor ao final do jogo. 

Pois bem, diante do cenário ilustrado, constata-se que seria 

minimamente injusto com o  contribuinte aplicar as novas regras do jogo à 

partida que ainda não se encerrou. Sendo óbvio,  portanto, que as regras só 

deveriam valer a partir do jogo seguinte. É neste sentido, Egrégios  Julgadores, 

que o Princípio da Irretroatividade se aplica, ou seja, para impedir que a 

mudança  de regras fosse aplicada no meio do jogo, pois, se assim fosse, 

haveria grande inobservância  aos predicados da segurança jurídica e da 

confiança do cidadão ao Poder Público, postulados  lógicos de qualquer Estado 

que se denomine de Direito .  

Dessa forma, o Princípio da Irretroatividade age impedindo que a lei  

posterior  qualifique juridicamente fatos que lhe são anteriores. Aplicando-o 

de maneira análoga à  Instrução Normativa 1.888/2019, significa dizer que a 

mesma, que somente passou a produzir  efeitos a partir do dia 1º de agosto de 

2019, não poderia atingir fatos ocorridos até esta data. O  referido ato normativo 
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só teria capacidade de regulamentar os eventos ocorridos a partir do  primeiro 

dia de agosto deste ano.  

Ou seja, não haveria razão em obrigar o contribuinte a prestar 

informações relacionadas  às operações com criptoativos realizadas no período 

em que sequer a Instrução Normativa  existia. Dessa forma, ainda que as 

autuações tivessem sido com base na referida norma  infralegal, esta não se 

encontrava vigente no momento, não havendo sentido, portanto, a sua  

aplicação ao caso concreto, tanto no que tange para fins de apuração por meio 

da Exchange  quanto para fins fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil, visto 

que a referida norma não  vigorava no momento da apuração nem da autuação.  

Nesta senda, ao aceitar o entendimento de que seria cabível a aplicação 

do instrumento  normativo em comento para antes do seu período de vigor, 

estar-se-ia desrespeitando, além do  Princípio da Irretroatividade, o Princípio 

da Não-Surpresa, na medida em que os mesmos são mecanismos 

constitucionais que objetivam garantir o direito do contribuinte à Segurança  

Jurídica, essencial em um Estado de Direito.  

Esse entendimento deve, com maior razão, ser adotado pelo STF, 

considerando sua  função de guardião da Constituição Federal e o fato de que a 

irretroatividade das leis tributárias   além de estar positivada no texto Maior  

é imposição decorrente do princípio  constitucional da segurança jurídica. Este 

só pode ser compreendido como concretizador do  princípio da confiança dos 

cidadãos na determinabilidade das leis, expresso na exigência de  leis claras e 

densas e o princípio da confiança, traduzido na exigência de leis 

tendencialmente estáveis ou, pelo menos, não lesivas da previsibilidade e 

calculabilidade dos cidadãos  relativamente aos seus efeitos  (CANOTILHO, 

1993: 372.).  

 

4 – CONCLUSÃO  

 

Eminentes Ministros, diante dos fatos e fundamentos aqui trazido, resta 

patente que o  Acórdão vergastado deverá ser corrigido, pois incorre em clara 

ofensa à Constituição Federal,  principalmente, no que tange aos princípios 
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basilares da Carta Magna de 1988, tais como o da  Segurança Jurídica, da Não-

Surpresa, da Legalidade, da Irretroatividade, os quais também são  preceitos 

básicos do Sistema Tributário Nacional.  

Isto posto, roga-se que seja determinada a anulação do auto de infração que:  

I. Sancionou o recorrente por ter deixado de efetuar o pagamento do 

Imposto de Renda  por ganho de capital com relação a aquisição de um Bitcoin 

em 2016 por R$3.500,00 e  a utilização deste para aquisição de 150 Litcoins no 

ano de 2017, em operação avaliada  em R$66.000,00;  

II. Sancionou o recorrente por ter deixado de efetuar o pagamento de 

Imposto de Renda  por ganho de capital com relação aos 150 (cento e 

cinquenta) Litcoins que havia  adquirido em 2017, utilizados para a compra de 

um carro em 2017, em operação fixada  no valor de R$ 120.000,00;  

III. Sancionou o recorrente por ter deixado de declarar as operações 

realizadas em sua  Declaração de Ajuste Anual.  

Pugna-se, ainda, que sejam declaradas nulas eventuais multas e juros 

decorrentes dos  supramencionados autos de infração.  

Nestes termos  

Pede e espera deferimento.  

Brasília/DF, 15 de setembro de 2019. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL,  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº _________  

RECORRENTE: JORGE PEREIRA   

RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL  

 
JORGE PEREIRA, já devidamente qualificada nos autos do processo em 

epígrafe, vem a  presença de Vossa Excelência apresentar  

 

MEMORIAIS  

 

para fins de ratificar suas razões de fato e de direito, neste Recurso 

Extraordinário com  repercussão geral reconhecida.  

 

I. OS FATOS  

 

Jorge Pereira é mais um dos bitcoinsers 1 , entusiatas das novas 

tecnologias e acabou por obter, por  meio de compra no ano de 2016 uma única 

unidade de bitcoins. A criptomoeda, que foi criada pelo pseudônimo Satoshi 

Nakamoto 2  em 2008, estava intimamente ganhando espaço no cenário dos  

investidores brasileiros.   

Na época de 2016, o bitcoins começou um processo de valorização, que 

pode ser atribuído como  resultado da quebra da bolsa de valores em 2008. A 

falta de fé da população nas instituições  reguladoras cresceu.  

                                                     
1 Denominação dada aos entusiastas e admiradores de bitcoins.  
2 NAKAMOTO, Satoshi Bitcoins: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. Disponível em 
https:/bitcoins.org/bitcoins.pdf.   
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No ano de 2010, dois anos depois de seu lançamento, a criptomoeda 

custava apenas $0,06. Valorizou em 2014 e sofreu uma bolha de desvalorização 

em 2015 e 2016, voltando a crescer novamente somente em 2017, quando teve 

o pico absurdo de $17.549,673 (dezessete mil,  quinhentos e cinquenta e nove 

dólares e sessenta e sete) em 11 de dezembro de 2017.   

Percebendo essa onda de volatilidade e incertezas, o Recorrente decidiu 

que não poderia confiar  infinitamente no valor que possui, pois não havia 

liquidez e poucos estabelecimentos a aceitavam  como meio de troca. Portanto, 

no início de 2017 trocou a sua unidade de bitcoins por 150 unidades  de litcoin 

e, mais tarde nesse mesmo ano, permutou essas 150 unidades de bitcoins em 

um automóvel.   

No ano de 2019 a Receita Federal, decidiu que seria necessária uma 

regulamentação da tributação  das criptomoedas devido ao boom que 

aconteceu em 2017. A Instrução Normativa 1.888/19 acabou  por impor essa 

obrigatoriedade que antes não existia e passou a definir qual o conceito de  

criptoativo que seria utilizado.   

Por causa dessa nova obrigação imposta, a Exchange pelo qual o 

Recorrente realizou as operações  de permuta, encaminhou as informações 

referentes e a Receita autuou o Recorrente para que  procedesse, com a 

penalidade da multa, com o pagamento do Imposto de Renda referente ao 

ganho  de capital das duas operações.   

Entendendo que não há obrigatoriedade de proceder com o pagamento 

do Imposto de Renda  requerido e da multa não restou alternativas para o 

Recorrente que não a de ingressar com a  presente ação para ver assegurado 

seu direito. É o que se faz, pelas razões abordadas neste .  

 

 

 

 

                                                     
3 Gráfico disponibilizado por https://www.infomoney.com.br/cryptos/bitcoins 
memorial, neste Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida por esta Corte de  
Justiça.   
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II. O DIREITO  

 

1. AS OPERAÇÕES SÃO DE PERMUTA  

 

Todas as operações realizadas nesse caso foram de permuta. Primeiro, 

de 1 (um) bitcoins por 150  (cento e cinquenta) litcoin e, segundo, dos 150 (cento 

e cinquenta) litcoin pelo carro.  

À primeira vista as operações realizadas podem se assemelhar com a 

operação de compra e  venda. Mas, operações de compra e venda somente 

ocorrem quando existe de fato uma moeda  como meio de troca. Ou seja, em 

uma operação de compra e venda, imprescindivelmente, deve  existir moeda 

(dinheiro), nos termos do art. 481 do Código Civil:  

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos  contratantes se obriga 

a transferir o domínio de certa coisa, e  o outro, a pagar-lhe certo preço em 

dinheiro. 

É impossível encaixar criptoativos na definição de moeda, seja em sua 

forma física  nacional/internacional  ou digital, pois o conceito de moeda 

está relacionado ao controle estatal,  que detém poderes para cria-la por meio 

de lei.4  

No Brasil, o art. 164 da Constituição Federal 5  atribui competência 

exclusiva ao Banco Central  para emitir moedas, o que não acontece com os 

criptoativos, que são minerados pelos  mineradores que possuem o software 

necessário e é totalmente trust-free.6  

A CVM possui entendimento claro que as criptomoedas não se encaixam 

no conceito de moedas  físicas ou eletrônicas:   

 

Note que os criptoativos, especialmente quando criados  para realizac ̧ão de 

                                                     
4 CUNHA FILHO, Marcelo de Castro. Bitcoins: uma tentativa de construção da confiança por 
meio da tecnologia.  Revista de Informação Legislativa: RIL, Brasília, DF, v. 56, n. 221, p. 37-60, 
jan./mar. 2019. Disponível em:  http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/56/221/ 
ril_v56_n221_p37   
5 Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco 
central.  
6 Termo utilizado para descrever livre confiança. DE CASTRO CUNHA FILHO, Marcelo. Bitcoins: 
uma tentativa de  construção da confiança por meio da tecnologia. Revista de Informação 
Legislativa, v. 56, n. 221, p. 37-60, 2019. tradução livre. 
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pagamentos ou transferências  financeiras, como éo caso do Bitcoins, não são 

emitidos,  controlados, garantidos ou regulados por qualquer autoridade 

monetária, o que significa dizer que eles   

 

compõem um universo totalmente separado das moedas  oficiais, como o dólar ou 

o real. Desse modo, a aceitação  desses ativos virtuais como meio de pagamento 

não é mandatória. Além disso, a alta volatilidade dos preços dos  criptoativos indica 

que eles não são adequados para assumir  duas das três fun- ções de uma moeda 

oficial: unidade de  conta e reserva de valor.   

Os criptoativos também não se confundem com as  chamadas moedas eletrônicas, 

previstas na legislação  brasileira, que nada mais são do que recursos em reais  

mantidos em meio eletrônico em uma dada instituição  financeira, e que podem ser 

utilizados como meio de  pagamento, assim como as notas físicas de real.  

 

Inexistindo moeda envolvida nas operações realizadas, fica comprovado 

que elas se encaixam no  conceito de permuta e representam uma mera troca 

de ativos.   

O STJ decidiu que permuta não deve ser equiparada na esfera tributária 

ao contrato de compra e  venda, pois não há (i) auferimento de receita, (ii) 

faturamento ou (iii) lucro na troca. Trata-se de  mera substituição de ativos.   

Este entendimento é consolidado no Resp. 1.733.560/SC, de 

Relatoria da Ministro Heman  Benjamin, julgado em 17.05.2018, segundo 

o qual:  

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE  IḾVEIS. INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE  LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE  EQUIPARAÇÃO 

COM A COMPRA E VENDA. ESFERA  TRIBUTÁRIA. EXEGESE CORRETA DO 

TRIBUNAL  DE ORIGEM. FALTA PARCIAL DE  PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO.  ART. 1.022, II, DO CPC.   

1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022, II, do CPC foi  violado, mas deixa de 

apontar, de forma clara, o vício em que  teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, 

é inviável o  conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice  da 

Súmula 284/STF.  2. A indicada afronta ao art. 521 do CC com; aos arts. 2o e 3o   

da Lei 9.718/1998; aos arts. 224, 518 e 519 do Decreto  3.000/1999 não pode ser 

analisada, pois o Tribunal de origem  não emitiu juízo de valor sobre esses 

dispositivos legais. O  Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o  

conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos  por violados não foram 
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apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de 

Declaração, haja vista  a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na   

espécie, a Súmula 211/STJ.   

3. A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC,  porquanto o contrato 

de troca ou permuta não deveráser  equiparado na esfera tributária ao contrato de 

compra e  venda, pois não haverá, na maioria das vezes,  auferimento de receita, 

faturamento ou lucro na troca. Nesse sentido a lição do professor Roque Antônio 

Carrazza,  em seu livro Imposto sobre a Renda, ed. Malheiros, 2a edição,  pag.45, 

para quem "renda e proventos de qualquer natureza  são os acréscimos 

patrimoniais líquidos ocorridos entre duas  datas legalmente predeterminadas."   

4.O dispositivo em comento apenas salienta que as  disposições legais referentes 

à compra e venda se aplicam no  que forem compatíveis com a troca no âmbito 

civil, definindo  suas regras gerais.  

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte,  não provido.   

Não só o STJ, a própria Receita Federal entende que a permuta sem recebimento 

de parcela  complementar em dinheiro é excluída na determinação do ganho de 

capital de pessoa física, como  se observa na Solução de Consulta DISIT/SRRF 08 

nº 158/13:  

IRPF. PERMUTA DE TERRENO POR UNIDADES  IMOBILIÁRIAS A SEREM NELE 

CONSTRUÍDAS.   

EXCLUSÃO NA DETERMINAÇÃO DO GANHO DE  CAPITAL. A permuta 

exclusivamente de unidades  imobiliárias, objeto de escritura pública, sem  

recebimento de parcela complementar em dinheiro,  denominada torna, é 

excluído na determinação do  ganho de capital da pessoa física. Considera-se 

custo de  aquisição de imóvel adquirido por permuta com outro  imóvel, o mesmo 

valor do imóvel dado em permuta, ou  proporcionalmente, quando o permutante 

receber duas ou  mais unidades imobiliárias. Dispositivos Legais: Decreto nº  

3.000, de 1999, art. 121, inciso II; Instrução Normativa SRF  nº 84, de 2001, artigos 

12 e 29, inciso IV.  

 

Ainda, a jurisprudência do CARF, menciona que não há diferenciação 

entre a permuta de  imóveis com as permutas em geral, veja-se: PERMUTA DE 

BENS E DIREITOS. NÃO  INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. PERMUTA  DE 

COTAS E AÇÕES ENTRE EMPRESAS. EMPRESA  LIMITADA ADREDE 

PREPARADA, COM  INTEGRALIZAÇÃO EM ESPÉCIE DO PREÇO DA  ALIENAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DO   

TRATAMENTO COMO UMA PERMUTA ORDINÁRIA  QUE NÃO GERA GANHO DE 
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CAPITAL.  INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. A permuta  ou troca é o 

contrato pelo qual as partes se obrigam a  dar uma coisa por outra que não seja 

dinheiro. Tudo  que pode ser objeto de uma compra e venda pode ser  trocado, 

não sendo necessário que os bens permutados  sejam de igual espécie ou valor, 

sendo lícito, portanto,  permutar um imóvel por uma coisa móvel, ou ainda um  

bem imóvel ou móvel por um direito. A interpretação  tributária que restringe à 

permuta a troca de bens  imóveis não tem base na doutrina ou na própria  

legislação regente do ganho de capital. Dessa forma, ao  contrato de permuta, 

de forma geral, deve ser dado o  mesmo tratamento atribuído ao de permuta de  

unidades imobiliárias, quando somente se pode falar  em ganho de capital se 

houver torna em dinheiro. Inexistindo torna, não haverá ganho de capital, exceto  

se o permutante ativar em sua declaração de bens e  direitos o bem recebido 

por um valor maior do que o  dado na permuta. Indo mais além, sempre que 

houver  envolvimento de dinheiro em espécie na operação, forçoso  reconhecer 

a eventual existência do ganho de capital. É o  que ocorre com a alienação de 

ações de determinada  companhia, detida por pessoa física, com utilização de  

veículo societário (empresa limitada) adrede preparado, no  qual se integralizou 

como capital da limitada o preço da  alienação, daí ocorrendo a permuta das 

ações por quotas.  Claramente, não se pode permitir que uma empresa limitada  

criada pouco antes da operação de permuta, que funcionou  apenas como 

repositório do preço, possa permitir a  postergação do pagamento do imposto 

sobre o ganho de  capital, porque aqui inegavelmente houve a disponibilidade  

financeira do recurso em prol do alienante pessoa física,  devendo este pagar o 

imposto devido. MULTA DE  OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA  

MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO BASEADA EM  DISCREPÂNCIA NAS 

INFORMAÇÕES DA DIRPF.  REDUÇÃO DA MULTA PARA O PERCENTUAL  

ORDINÁRIO DE 75% SOBRE O IMPOSTO  LANÇADO. A autuação fiscal 

decorrente de ganhos de  capital não oferecidos à tributação decorre, 

ordinariamente,  da majoração de custo do bem alienado ou ainda de  

desconformidade na informação do preço da alienação  prestadas na DIRPF, 

não sendo isso, por si só, uma motivação para a qualificação da multa de ofício, 

pois, se  assim se procedesse, todo o lançamento de imposto  decorrente de 
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ganho de capital teria vinculado uma multa  qualificada de 150% sobre o 

imposto lançado. Recurso  provido em parte. Ou seja, ainda que o precedente 

do STJ e Receita Federal tratem de desnecessidade de tributação em permuta 

imobiliária, aplica-se o mesmo raciocínio pela troca pelos 150 litcoin e a troca 

pelo  carro, pois tratam apenas de uma substituição de ativos, sem o 

recebimento de compensação a  mais em dinheiro (torna).  

Em outras palavras, o STJ, a Receita Federal e o CARF caminham em um só 

sentido: as  operações de permuta não devem ser tributadas.  

 

2. AS OPERAÇÕES REALIZADAS NÃO REPRESENTAM GANHO DE CAPITAL  

 

O principal motivo para não haver a tributação do Recorrente sobre o Imposto 

de Renda é que  não há ganho de capital nas operações realizadas.   

O ganho de capital apenas surge com a alienação de um bem, apurando-se a 

diferença entre o  valor da compra e o efetivo ganho obtido na venda. Mas, como 

já mencionado no tópico  anterior, as operações realizadas tratam-se de mera 

troca de ativos, sem a disponibilização de  patrimônio líquido decorrente da 

alienação.   

Assim, ainda que o art. 3º, §3º da Lei nº 7.713/887 estipule que na apuração de 

ganho de capital  será considerada a alienação, a qualquer título, como a 

permuta, este posicionamento não é  aplicável ao caso.  

Isso porque, nas duas operações, não há patrimônio disponível líquido do 

contribuinte, motivo  pelo qual não há a incidência do fato gerador do imposto 

sobre a renda, nos termos do art. 43,  inciso II do Código Tributário Nacional:   

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:  

                                                     
7 Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o 
disposto nos arts.  9º a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)  
§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem 
alienação, a qualquer  título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos 
à sua aquisição, tais como as realizadas  por compra e venda, permuta, adjudicação, 
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em  causa própria, promessa de 
compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos  afins. 
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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.  

 A doutrina de Edimar Oliveira Andrade Filho8 conceitua a disponibilidade para 

fins de direito  tributário como:   

disponibilidade, em sentido ordinário, traduz a ideia de  atualidade, de 

possibilidade de disposic ̧ão sobre algo de  forma incondicional; livre e 

desembarac ̧ada. Na lição de  JoséLuiz Bulhões Pedreira, disponibilidade 

econômica é poder de dispor efetivo e atual, de quem tem posse  direta da 

renda; o que a caracteriza éa aquisic ̧ão da  posse da moeda ou de direitos 

dotados de liquidez  imediata (quasi- -moedas). A disponibilidade jurídica,  

diz o autor citado, épresumida por forc ̧a de lei e  abrange a aquisic ̧ão virtual, 

e não efetiva, do poder de  dispor de renda; a disponibilidade évirtual quando 

já ocorreram todas as condições necessárias para que se torne  efetiva  

 

O conceito de disponibilidade, portanto, gira em torno da (i) liquidez 

imediata (moeda) - no caso  da econômica ou (ii) do poder de dispor de 

determinado bem, a partir de presunção legal  no  caso da jurídica.   

Em nenhuma das operações realizadas houve a efetiva liquidez. Logo, 

não há disponibilidade  econômica ou jurídica capaz de ensejar a tributação no 

Imposto de Renda.   

Para deixar claro a ausência de liquidez especificamente sobre a primeira 

operação  permuta de 1  bitcoins por 150 litcoin  registra-se a doutrina de 

Luiz Gustavo Doles Silva9:   

 

a relativa falta de liquidez desse ativo (bitcoins) é  decorrente da (atualmente) baixa 

aceitação comercial  da moeda, que reduz a possibilidade de resultar em  riqueza 

real e, assim, infirmam a presença de  capacidade contributiva, representada pela  

disponibilidade econômica da renda.  

 

                                                     
8 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 13. ed. São Paulo: Atlas, 
2018. p. 21. 
9 BORGES, Letícia Menegassi; SILVA, Luiz Gustavo Doles. O Regime Jurídico Tributário Aplicável 
às  Criptomoedas. In: ELIJASKEVICIUTE, Addy Mazz; FEITOSA, Raymundo Juliano; SOUZA, 
Roney José Lemos  Rodrigues de. Direito Tributário e Financeiro I. Anais do V Encontro 
Internacional do CONPEDI. Montevidéu,  Uruguai. Florianópolis, CONPEDI, 2016, p. 162-169 
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Isso significa que a volatilidade do valor das criptomoedas é fator 

considerado pela doutrina para  comprovar a ausência de liquidez.   

Na segunda operação também não há disponibilidade tributável, pois 

desde o início da aquisição  dos 150 (cento e cinquenta) litcoin não havia como 

liquidar o seu valor exato, tratando-se de mera  especulação.   

Para que exista o ganho de capital, necessariamente é preciso 

quantificar o valor inicial do ativo para posterior subtração com o valor da 

alienação. Contudo, a liquidação inicial dos 150 (cento e  cinquenta) litcoin não 

ocorreu, não havendo como auferir ganho de capital.   

A própria Receita Federal confessa que não há como quantificar 

precisamente as criptomoedas:   

 

Como esse tipo de moeda  não possui cotação oficial, uma  vez que não há um 

órgão responsável pelo controle de sua  emissão, não háuma regra legal de 

conversão dos valores para  fins tributários. Entretanto, essas operações deverão 

estar  comprovadas com documentação hábil e idônea para fins de   

tributação.10 

 

A declaração dos 150 (cento e cinquenta) litcoin apenas seria válida, 

caso o Recorrente tivesse  realizado a compra direta desses ativos, o que não 

é o caso, já que a obtenção do bem é oriunda  de permuta anterior.   

Sendo assim, a atitude do Recorrente vai de encontro com a legislação 

tributária, tendo em vista  que este declarou em seu imposto de renda de 2017 

(exercício 2016) a aquisição de 1 bitcoins e em  2018 (exercício 2019) a 

aquisição de um automóvel, não sendo necessária a declaração de  acréscimo 

patrimonial impalpável ao recorrente devido a falta de liquidez.  

Portanto, são inválidas as multas atribuídas no auto de autuação.   

 

3. NÃO HÁ LEGISLAÇÃO QUE OBRIGUE A DECLARAÇÃO  

 

Uma vez explanado que os motivos pelo qual não existe a obrigação de 

tributar, faz-se necessário  debater os argumentos levantados pelo fisco do 

                                                     
10 Perguntas e Respostas Imposto de Renda Pessoa Física 2018. Pergunta 447. 
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como e do porquê surgiria essa obrigação tributária  uma vez que, é uníssono 

na doutrina que, ao contrário do que ocorre com a Administração Privada,  onde 

lhe é permitido fazer tudo que a lei não proíbe , é Princípio da Administração 

Pública que  faça apenas aquilo que lhe é permitido por lei.  

Dos princípios, o supraprincípio da Segurança Jurídica para o 

Contribuinte é o master. Gustav  Radbruch11 afirma que a Justiça e a Segurança 

Jurídica são os únicos elementos universalmente  válidos na ideia do direito e 

estes escapam a relatividade do tempo e do espaço. Assevera o jurista  

brasileiro Hugo Machado12 que o sistema que não pretende preservar a justiça 

e nem a segurança,  efetivamente não é direito.  

Assim, a busca da Fazenda pela tributação de criptomoedas tendo como 

base o cenário brasileiro  jurídico se assemelha mais a uma verdadeira 

aventura judicial do que a, de fato, uma busca pelo  que é devido para manter 

funcionamento do Estado, como de fato os impostos e tributos vêm  fazendo 

desde quando da criação do conceito de Estado como se conhece hoje.  

Por três motivos, subsidiariamente, a exigência de declaração das 

operações realizadas com os  criptoativos é tida como ilegal. Explica-se: a 

exigência de declaração (A) não pode ter como  fundamento os Art. 118 do CTN, 

art. 21, inciso I da Lei 8.981 e art. 3, §§2 e 4 da Lei 7.713/88 e,  muito menos, o 

instituído pela Instrução Normativa 1.888/19 porque a obrigação de tributar  

apenas pode nascer por meio de lei. Além do que (B) mesmo que fosse a 

obrigatoriedade fosse  instituída por meio de lei, esta ainda é posterior ao fato 

gerador e não poderá retroagir, sendo por  todos esses fatos indevida a 

obrigatoriedade do pagamento e, por consequente, a multa.  

 

3.A. NÃO HÁ SURGIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE TRIBUTAR 

 

Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude da lei13.  Principalmente nas matérias relacionadas ao Direito Tributário. 

                                                     
11  Radbruch, Gustav. Filosofia do Direito. Trad. Prof. L. Cabral de Moncada. 5 ed. Coimbra: 
Armenio Amado. 1974, p.  162.   
12 MACHADO, Hugo de Brito. Os Princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 5 ed. 
São Paulo: Dialética, 2004,  .p. 123. 
13 Art. 5º, II, da Constituição Federal de 1988.   
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O doutrinador Heleno Taveira  Torres chega a se afirmar que, em matéria 

tributária, chega a se falar em legalidade estrita, reserva  legal absoluta ou 

mesmo tipicidade cerrada 14 em virtude da exigência do art. 150 da Constituição  

Federal.   

A obrigação de tributar está legislada no art. 113, §2 do CTN:  

 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória (...00.  § 2º A obrigação 

acessória decorre da legislação  tributária e tem por objeto as prestações, 

positivas ou  negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da  

fiscalização dos tributos.  

Este é o tributo materializado. A incorporação e a criação desta obrigação. Dos 

artigos citados no  Auto de Infração o artigo 118 do CTN molda o conceito do 

fato gerador:   

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada  abstraindo-se:  

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos  contribuintes, 

responsáveis, ou terceiros, bem como da  natureza do seu objeto ou dos seus 

efeitos;  

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.  

A Legislação sobre o Imposto de Renda, no Artigo 21, estabelece os critérios no 

qual se fará  obrigatória a declaração e o pagamento do Imposto de Renda:  

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:   

I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que  não ultrapassar R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais);  

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)  

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).  

E a lei 7.713, Art. 3, §§2 e 4, especificam a incidência especifica no qual se 

                                                     
14 TORRES, Heleno Taveira. Direito Processual Tributário:: processo tributário, v.2  São Paulo, 
2015, p. 88. 
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tipificaria o auto de  infração, que seria pelo rendimento bruto auferido como 

ganho de capital:   

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem  qualquer dedução, 

ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14  desta Lei. (...)  

§ 2º Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o  resultado da soma 

dos ganhos auferidos no mês, decorrentes  de alienação de bens ou direitos de 

qualquer natureza,  considerando-se como ganho a diferença positiva entre o 

valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo  de aquisição 

corrigido monetariamente, observado o  disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.  

§ 4º A tributação independe da denominação dos  rendimentos, títulos ou 

direitos, da localização, condição  jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem 

dos bens  produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou  

proventos, bastando, para a incidência do imposto, o  benefício do contribuinte 

por qualquer forma e a qualquer  título.  

Pela simples leitura dos dispositivos se percebe que nenhum dos artigos 

citados pela Fazenda  pode incidir como hipótese de tributação do imposto de 

renda porque não se adequam à situação  descrita, uma vez que cada uma das 

operações recai em uma hipótese de isenção.   

Em 2016, houve a compra de um bitcoins e a operação foi de compra e 

venda e sequer atingiu o  valor mínimo exigido para incidência do imposto de 

renda, e muito menos existiu o ganho de  capital. A operação foi no valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos) e o valor mínimo é de R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil), sem auferir ganho com a operação.  

Em 2017, a operação de permuta foi entre o 1 (um) bitcoins e os 150 

(cento e cinquenta) litcoin e  não auferiu o ganho de capital (Ponto 2). Explica-

se que a cobrança de Tributo se pauta no  estrito cumprimento da lei, na 

absoluta reserva legal, na tipicidade cerrada e o Art. 21 da Lei  8.981/95 c/c Art. 

3, §§2 e 4, determina que o único que será tributado é o ganho de capital  

auferido, que é avaliado pelos valores em reais líquidos que foram ganhos pela 

pessoa física.   

O mesmo raciocínio se aplica à troca, também em 2017, dos 150 litcoin 

pelo automóvel.  
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Em outras palavras, a legislação é estrita ao determinar que o que deverá 

ser declarado é o ganho  de capital em operações de permuta. Sem ganho de 

capital, sem pagamento de imposto de renda.   

Para criar uma obrigação tributária deve ser observado o Art. 150 da 

Constituição Federal que  veda a criação de tributos por qualquer outro meio 

que não seja a lei.   

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, 

é  vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;  

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem   

em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de   

ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente   

da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;  

III - cobrar tributos:  

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da   

lei que os houver instituído ou aumentado;  

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os  

instituiu ou aumentou;  

Esse artigo se consagra como o Princípio da Legalidade Tributária, como 

preceitua Maria Rita  Ferragut15 somente a lei pode criar direitos e obrigações, 

introduzindo no sistema jurídico  brasileiro uma norma que estabeleça, em seu 

consequente, regulamentação de consulta  intersubjetiva, modalizando-a em 

proibida, permitida ou obrigatória .   

Portanto, a Fazenda Pública não foi capaz de explicar de forma clara a 

sucinta qual a motivação  do auto de infração porque não comprovou que o 

recorrente possuiu um ganho de capital e  assim o fez Excelência porque é 

impossível de fazer.   

A Receita Federal tanto do ano de 2017 e 2018 foi clara ao afirmar que 

não existe uma definição  legal para a conversão do valor das criptomoedas 

                                                     
15 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. 2 ed. São Paulo. Quartier Latin, 2005.  
Portanto, não há no ordenamento jurídico brasileiro de 2017 e 2018 exigência de 
tributar  operações com criptoativos.   
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para o valor real, portanto não existe  possibilidade de conversão de valores 

sendo uma unidade de bitcoins tratada como uma unidade  de bitcoins e cento 

e cinquenta unidades de litcoin, sendo tratadas como cento e cinquenta 

unidades  de litcoin.   

A outra fonte que a Fazenda Nacional poderia utilizar para a cobrança 

deste tributo poderia ser o  texto legislado na Instrução Normativa 1.888/19, 

que traz a forma de conversão desses valores e  que, portanto, acabou por dar 

origem a esta obrigação tributária. Tanto que foi por meio deste  comando 

tributário que a Exchange procedeu com a prestação das informações de 

acordo com o  Art. 3. Mas, um erro crasso se forma nessa argumentação.   

Instrução Normativa não pode ser a origem do Tributo. Nem mesmo se 

considerado que a  obrigação surge com o Art. 113 do CTN, regulado pelo Art. 

118 e afins, e nem mesmo se  entendendo essa como a regulamentação de uma 

obrigação acessória criada para se encaixar na  obrigação principal e, nem 

mesmo que o Presidente edite Decreto Legislativo.   

O direito cria o direito 16 . E o Art. 150, I 17  da CF veda a criação, 

implementação ou mesmo  diminuição de tributo por qualquer outro meio que 

não por lei.  

Uma Instrução Normativa é apenas um ato puramente administrativo18. 

E um tributo cobrado  por meio de Instrução Normativa é apenas uma violação 

expressa do texto constitucional. É isso  que tem decidido os Tribunais Pátrios:   

DECISÃO: Agravo de instrumento de decisão que inadmitiu RE, a,  interposto 

contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,  assim ementado:  

T’IB“TÁ’IO E AD–I—IST’ATI”O. I—SC’IÇÃO —O C—PJ  (A—TIGO CGC/–F). 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS.  RESTRIÇÕES ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 

QUE SE  ENCONTRAM COM PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS.  IMPOSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA   

RESERVA LEGAL.  

 

                                                     
16 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 5ª ed. São Paulo : Martins Fontes, 1997, p. 258/259 
17 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito  Federal e aos Municípios:  
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;  
18 OLIVEIRA, Lenice Iolanda. A Lei e a Instrução Normativa. A Força da Instrução Normativa. 
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1 - Não pode o fisco estabelecer meios coercitivos indiretos de cobrança  de 

tributo impedindo a inscrição no CNPJ, que substitui o antigo  CGC/MF, com base 

em instrução normativa que extrapola a letra da lei,  caso tenha o contribuinte 

débito para com a Fazenda Pública.   

2 - Com o advento da Constituição de 1988, somente é possível  estabelecerem-se 

sanções ou restrições a direitos, através de lei  formalmente editada, resultante do 

processo legislativo, sob pena de  ferir-se o princípio da reserva legal.   

3 - Os documentos exigidos quando do registro comercial dos atos  constitutivos 

das empresas estão dispostos no art. 37 da Lei nº 8.934/94,  sendo vedada, em seu 

parágrafo único, qualquer outra exigência.  4 - Preliminar rejeitada. Apelação e 

’emessa Oficial não providas.   

Alega-se, em síntese, que contrariamente ao decidido, o princípio da  reserva legal 

encontra-se integralmente preservado pelas normas que  regem a matéria, na 

medida em que o Cadastro Nacional das Pessoas  Jurídicas foi constituído e 

regulamentado inicialmente por lei formal e na  seqüência legal, por atos 

normativos infra-legais perfeitamente  adequados àquela, na conformidade com o 

Código Tributário Nacional   

(...) .   

Não tem razão a agravante.  

No julgamento plenário do RE 413.782, 17.03.2005, M. Aurélio, o  Tribunal reafirmou 

o princípio subjacente às Súmulas 70, 363 e 547,  contido no art. 5o, XIII, da 

Constituição Federal, e afastou a  possibilidade de a Fazenda Pública impor 

penalidades que inviabilizem o  exercício da atividade empresarial no intuito de 

recolher tributos  atrasados.  

No mesmo sentido, v.g. RE 231.543, Ilmar, RTJ 169/1.085; e RE   

115.452-ED-EDv, Velloso, RTJ 138/847.  

—a linha dos precedentes, nego provimento ao agravo  (DJ 14.9.2005).  

 

Portanto, tendo em visto os conceitos que a própria instrução normativa 

institui  conceitos  antes inexistentes na legislação  e, considerando que a 

obrigação de informar e  consequentemente de tributar o bitcoins nasceu com 

esta IN, fica claro a declaração e motivação  de sua inobservância ao princípio 

da ilegalidade.   

 

3.B. MESMO QUE POR MEIO DE LEI, NÃO PODERIA RETROAGIR. 

 

O Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária tem caráter de princípio 
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Constitucional desde a  promulgação da Constituição de 1988 e é intocável pelo 

legislador ordinário19. A regra geral é  aos mesmos moldes do princípio da 

legalidade  que a lei não pode retroagir para alcançar um  tributo anterior à 

entrada em vigência da norma.   

Nesse caso, o crédito tributário não existia em 2016 e 2017. O que existia 

era apenas a declaração  da alienação que auferira lucro e, segundo a Receita 

Federal a posse da unidade da moeda  virtual  deveria ser declarada no 

Imposto de Renda.  

Contudo, apesar de existir essas disposições, não havia uma 

determinação clara dos parâmetros a  serem utilizados para essa tributação. 

Afinal, a bitcoins é descentralizada e não possui um órgão  regulador. Isso 

significa que o preço é atribuído conforme a lei de Adam Smith: a Lei da oferta 

e  da procura e a confiança das partes.  

Essa foi a realidade dos objetos de troca desde o início da civilização, 

quando apenas existia a  confiança mútua entre as partes. Apenas alguns anos 

após, para fortalecer essa confiança, o  Estado decidiu começar a produzir as 

moedas. As bitcoinss, mesmo tão jovens, remete a sociedade  à idade antiga.   

Basicamente, por não se utilizar de um sistema third trusty party, se 

pauta pura e simplesmente  confiança das partes de que alguém irá aceitar esse 

objeto como troca. Mas, poderia ser  exatamente a mesma coisa e a mesma 

quantidade de valorização caso as pessoas decidissem  trocar maçãs das 

últimas macieiras do mundo.  

Contudo, o direito tributário não pode simplesmente decidir tributar todo 

e qualquer objeto que  seja valorizado sem legislação para tal. A IR é clara ao 

determinar que apenas entrará em vigor no  dia 01 de Agosto de 2019 e portanto 

apenas pode exigir a obrigatoriedade de declarar das  operações que se 

realizarão de 01 de Agosto em diante.   

O Art. 150, III20 da Constituição Federal veda à União cobrar tributos em 

relação a fatos  geradores que são anteriores ao início da vigência da lei. 

                                                     
19 TORRES, Heleno Taveira. Direito Processual Tributário:: processo tributário, v.2  São Paulo, 
2015, p. 88. 
20 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito  Federal e aos Municípios: (..) III - cobrar tributos: a) em relação a fatos 
geradores ocorridos antes do início da vigência  da lei que os houver instituído ou aumentado; 
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Portanto, mesmo que entrasse em vigor  com status de lei 

ordinária/complementar é impossível que tenha vigência de fatos anteriores em  

respeito ao princípio da não surpresa.   

A primeira operação de permuta aconteceu no ano de 2016 e a segunda, 

no ano de 2017 e não  existe dúvida que tanto a unidade de bitcoins, quanto o 

carro foram devidamente declarados no  Imposto de Renda de Pessoa Física 

nos seus respectivos anos no campo bens [Esclarecimento 18,  Caso].   

A Legislação existente naquela época era insuficiente para gerar a 

obrigação de tributar, tanto que  a Exchange apenas procedeu com o 

cumprimento do Art. 07 da Instrução Normativa 1.888/19  em maio de 2019, 

informando sobre operações que datavam de 2016 e 2017 e, mesmo que  

tivesse status de lei, não poderá retroagir.  

Existem três defeitos legais nesta Ação que são (i) o pedido de retroação 

de norma tributária, (ii) a quebra do princípio da legalidade, por instituir 

cobrança de tributo por meio de Instrução  Normativa e (iii) não havia 

obrigatoriedade tributária, portanto nenhum dos Artigos autuados  são cabíveis 

porque não houve ganho de capital.   

Uma vez que não há a incidência de nenhuma das hipóteses de 

tributação neste caso é impossível  proceder com a aplicação da multa descrita 

no Art. 4421 Lei 9.430/96 porque não há ato ilícito a  ser punido. O doutrinador 

Heleno Torres 22  ratifica que se não há ilícito ou infração à norma legal,  é 

impossível falar em exigibilidade da multa e do tributo porque não há falta a ser 

sancionada.   

 

 

 

 

 

                                                     
21 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:  
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição 
nos casos de falta  de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração 
inexata;  
22 TORRES, Heleno Taveira. Direito Processual Tributário:: processo tributário, v.2  São Paulo, 
2015, p. 1190. 
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4. O CONSEQUENCIALISMO NO DIREITO TRIBUTÁRIO – JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL - IMPACTO ECONÔMICO DA TRIBUTAÇÃO POR 

GANHO DE CAPITAL  DOS CRIPTOATIVOS  

 

As consequências importam para o Direito Tributário23. Tanto é que o 

consequencialismo já foi fator  determinante na jurisprudência desse Supremo 

Tribunal Federal, em julgamentos de casos em  matéria tributária.   

A título ilustrativo, eis uma tabela formulada por Fernando Leal e Daniela 

Guerreiro Dias que  corrobora isso:   

 

 
Figura 1: Fonte: LEAL, Fernando; DIAS, Daniela Gueiros. Consequencialismo judicial na  

modulação de efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade nos 

julgamentos  de direito tributário. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, DF, 

v.7, n.3  

                                                     
23 MACCORMICK, Neil. On Legal Decisions and their Consequences: from Dewey to Dworkin. 
New York University  Law Review, v. 58, n. 2, maio 1983. PISCITELLI, Tathiane dos Santos. 
Argumentando pelas consequências no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2011. SANTI, 
Eurico Marcos Diniz de. A Modulação no Controle de Constitucionalidade de Novos Tributos. 
Revista  Consultor Jurídico, 10 jul. 2014. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-jul-
10/eurico-santi-modulacao supremo-criacao-tributo>. Acesso em: 15 set. 2019.   
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Sob essa ótica, o fator econômico da tributação dos criptoativos no 

mercado se revela como um  fator essencial no crivo judicial do julgamento 

desse Recurso Extraordinário, conforme o seu  próprio repositório 

jurisprudencial indica.   

Para se ter dimensão do marketcap (capitalização do mercado) dos 

criptoativos, destaca-se a  especulação financeira entre o bitcoins, o dólar e 

o real. Abaixo,, um gráfico fornecido pela  Blockchan Louxembourg S/A, que 

demonstra a valorização real do bitcoins em relação ao dólar:  

 

Figura 2: Fonte: Block Chain  Market Price  

 

Ainda, em termos de especulação financeira, a comparação entre o Real 

como moeda e o bitcoins revela o pico de valorização da criptomoeda: 1 bitcoins 

 R$ 69.500,00 (Análise Econômica  Foxbit), demonstrando o intenso potencial 

de mercado desses ativos paralelos.   

Com base nessas premissas, afirma-se que a tributação sob o ganho de 

capital em face das  operações de permuta com criptoativos, tais como as 

operações realizadas pelo recorrente, é um  ataque direto ao mercado de 

criptoativos e representa uma trava econômica ao fator de  crescimento desse 

mercado.   

Isso porque, conforme pondera Eduardo Muniz 24 , a tributação sob o 

                                                     
24  MUNIZ, Eduardo. Tributação de criptoativos deve considerar particularidades do setor. 
Revista Consultor Jurídico,  11 dez 2018. Disponível em https://www.conjur.com.br/2018-dez-
11/muniz-tributacao-criptoativos-considerar particularidades. Acesso em 15 set 2019. 
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ganho de capital em face  dos criptoativos, nos moldes da operação tributável 

em face do recorrente, pode inviabilizar, em  termos práticos, que os criptoativos 

possam desempenhar no Brasil um dos seus maiores potenciais, que é o de 

servir  como meio dinâmico de pagamento, e não apenas como instrumento de 

investimento ou especulação financeira.   

Ora, os criptoativos têm como característica essencial a volatilidade 

(índices de  valorização/desvalorização monetária). Ou seja, se a valorização 

da 150 (cento e cinquenta)  litcoin é tributável, sua eventual perda será dedutível 

para fins de abatimento do imposto de renda?  Parece que não.   

Logo, a tributação capitaneada pela Receita Federal em face dos 

criptoativos, nos moldes como  foi realizada em face do recorrente, representa 

uma trava econômica no fator de crescimento do  mercado dos criptoativos no 

Brasil, o que deve ser expressamente suscitado nas razoes de decidir  desse 

Recurso Extraordinário.   

 

5. NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA – OFENSA À LIVRE CONCORRÊNCIA DO 

MERCADO DE  CRIPTOATIVOS  

 

O Poder de tributar deve respeitar limites. Além das limitações 

constitucionais ao poder de  tributar, há o dever de que o poder de tributar não 

se torne instrumento político de intervenção  econômica25. Esse é o dever de 

neutralidade fiscal/tributária que pressupõe a ideia de que o  tributo não deve 

ser um fator impeditivo à eficiência da atividade econômica.   

Por representar uma trava ao fator de desempenho dos mercados do 

criptoativos (tópico acima),  a tributação sob o ganho de capital em desfavor do 

recorrente, é uma ofensa à neutralidade  tributária.   

 

III. OS PEDIDOS  

 

Ante o exposto, este Recorrente comparece, respeitosamente, perante 

                                                     
25 CALIENDO, Paulo. Da justiça fiscal: conceito e aplicação: Revista Interesse Público, São Paulo, 
n.29, 159-196, 2005. 
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esta E. Corte, a fim de  reiterar o pedido formulado nas razões ao Recurso 

Extraordinário, para que seja dado completo  provimento ao recurso interposto 

pelo Recorrente e que seja anulado o Auto de Infração.   

 

Nestes termos, pede deferimento.  

Local, data.  

Advogado  

OAB XXX 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº________.  

 

JORGE PEREIRA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem,  

respeitosamente, perante Vossas Excelências, por meio de seus procuradores 

ao final  assinados, apresentar MEMORIAIS, com o objetivo de elucidar os 

principais fatos e direitos  aplicáveis ao presente caso.  

 

I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS  

 

Jorge Pereira, ora Recorrente, foi autuado pela Receita Federal do Brasil, 

por,  supostamente, ter deixado de efetuar o pagamento do Imposto de Renda 

de Pessoa Física  (IRPF) proveniente do ganho de capital em operações 

realizadas com Bitcoins e Litcoins no  período de 2016 a 2017, bem como ter 

deixado de declarar tais operações no programa de  ganho de capital e, 

consequentemente, em sua Declaração de Ajuste Anual.  

O Recorrente é adepto a novas tecnologias, e, nessa seara, em 2016, por 

intermédio de  uma exchange, adquiriu 1 (um) Bitcoin no valor R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais). No  ano de 2017, por via da mesma exchange, o 

Recorrente trocou sua unidade de Bitcoin por 150  (cento e cinquenta) Litcoins. 

Por fim, tendo encontrado uma loja que aceitava criptomoedas, o  Recorrente 

trocou suas 150 (cento e cinquenta) unidades de Litcoins por um automóvel no  

valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

É de se destacar que o Recorrente preencheu as declarações de ajuste 

anual do imposto  de renda, nos anos de 2016 e 2017, nos termos da legislação 

vigente, declarando sua unidade  de Bitcoin, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 
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quinhentos reais) e, posteriormente, um carro,  no valor de R$ 120.000,00 (cento 

e vinte mil reais). Em que pese ter o Recorrente cumprido  com o dever que 

entendia cabível, o que demonstra sua boa-fé, a Receita Federal do Brasil  

entendeu pela ausência do pagamento do imposto resultante do ganho de 

capital e, assim, no  dia 15 de maio de 2019, foi surpreendido pela lavratura de 

um Auto de Infração e Imposição  de Multa  AIIM por parte da Receita Federal 

do Brasil  RFB, a qual se baseou em dados  recebidos pela Exchange em 

questão. A autuação fundamentou-se no artigo 118 da Lei nº  5.172 (CTN); no 

artigo 21, inc. I, da Lei nº 8.981; e no art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 7.713/88.  Ainda, 

a multa foi aplicada com base no artigo 44, inc. I, da Lei nº 9.430/96, assim 

como a  cobrança de juros SELIC, por razões que, com o devido respeito, são 

improcedentes.   

Irresignado, portanto, o Recorrente propôs medida judicial a fim de 

demonstrar a  nulidade e inconstitucionalidade das respectivas autuações. 

Processado o feito e esgotadas as  instâncias ordinárias, não restaram opções 

ao Recorrente se não interpor o presente Recurso  Extraordinário a este E. 

Supremo Tribunal Federal, com o propósito de assegurar a garantia  de seus 

direitos constitucionalmente previstos, conforme se passa a demonstrar.  

  

II. DAS PRELIMINARES  

 

2.1. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO  

 

2.1.1. DA NÃO APLICAÇÃO DA IN 1.888/2019 E QUEBRA DE SIGILOS DE  DADOS 

PELA RFB - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E A  IRRETROATIVIDADE DA 

NORMA TRIBUTÁRIA  

 

Antes de adentrar ao mérito do presente Recurso Extraordinário, faz-se 

necessário  expor questões preliminares que, certamente, levarão ao 

reconhecimento de nulidade do  lançamento tributário, com o seu consequente 

cancelamento. Veja-se.  

A IN 1.888/2019 dispõe acerca da prestação de informações e tributação 
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das  operações envolvendo criptomoedas. Estabelece, dentre outras 

obrigações, a necessidade de  prestação de informações relativas às operações 

realizadas com tais instrumentos à RFB. É  dizer, a referida IN busca 

regulamentar a tributação e entrega de informações de operações  envolvendo 

criptomoedas.  

Porém, esse tema é norteado por diversos debates e questionamentos 

no mundo.  Cumpre ressaltar que não há ainda sequer uma definição, em 

definitivo, do que seriam as criptomoedas no país. Aliás, a própria Instrução 

Normativa não traz um conceito claro do que  seriam as criptomoedas.  

Percebe-se que a utilização de uma Instrução Normativa para obtenção 

de  informações, acerca de operações extremamente complexas e novas ao 

nosso ordenamento  jurídico, sem a devida regulamentação pelos órgãos 

competentes, configura uma expressa  inconstitucionalidade, conforme se 

passará a demonstrar.  

Nos termos do art. 3º do Código Tributário Nacional, o lançamento é um 

ato  administrativo plenamente vinculado, por meio do qual a autoridade 

administrativa irá  constituir definitivamente o crédito tributário, de modo a lhe 

conferir exigibilidade e certeza.  Outrossim, é impossível à Administração 

Pública aplicar, de maneira retroativa, uma norma, o  que caracteriza flagrante 

violação ao princípio da publicidade e da segurança jurídica.   

Nesse sentido, HUGO DE BRITO MACHADO entende que:   

 

Para dar maior segurança jurídica aos contribuintes, a CF/88 estabelece que, além 

de  a lei tributária não poder alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, a 

mesma  também não pode, em regra, tributar fatos ocorridos no mesmo exercício 

de sua  publicação. Textualmente, afirma-se ser vedada a cobrança de tributos no 

mesmo  exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou  (CF/88, art. 150, III, b).1 
 

Inclusive, o art. 142 do CTN estabelece que o lançamento é o 

procedimento  administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 

                                                     
1 MACHADO, Hugo de Brito. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao Código 
Tributário  Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003. Hugo de Brito Machado 
Segundo. 6 ed. Rev., atual. e  ampl. São Paulo: Atlas, 2017. 
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da obrigação correspondente,  determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito  passivo e, sendo o caso, propor 

a aplicação da penalidade cabível   destacou-se.   

Ocorre que, no presente caso, a Recorrida se baseou em informações 

recebidas de  maneira ilegal para realizar o ato do lançamento, caracterizando-

se a presente cobrança como  ato ilícito da administração pública. Isso porque 

a autuação foi baseada em dados recebidos  pela Exchange sem previsão legal, 

fundamentando-se em uma Instrução Normativa que  sequer havia entrado em 

vigor, ou seja, sequer existia à época das operações realizadas pelo  Recorrente. 

Vale dizer, a Recorrida literalmente presumiu que as informações obtidas eram  

válidas e legais para a autuação ora impugnada, pois fundamentou seu 

lançamento em dados  que deveriam ser entregues em razão de Instrução 

Normativa sequer vigente.   

Desse modo, ao assim fazer, a Recorrida fere um dos princípios 

basilares do direito  constitucional pátrio, qual seja o da segurança jurídica. Os 

princípios constitucionais, como o  da segurança jurídica e do ato jurídico 

perfeito, são princípios estruturantes, por isso, entende  CELSO ANTÔNIO 

BANDEIRA DE MELLO que:   

 

(...) violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. É a mais  

grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do  

princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão 

de  seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e   

corrosão de sua estrutura mestra.2 
 

Inclusive, destaca-se que a referida IN nº 1.888/2019, a qual começou a 

produzir  efeitos apenas a partir de 01 de agosto de 2019, não pode retroagir 

aos fatos pretéritos à sua  publicação, sob pena de violação à irretroatividade 

da norma, que é uma ramificação da  segurança jurídica. Logo, os atos 

normativos devem sempre dispor para o futuro (art. 150, III,  a da CF/88), não 

podendo atingir situações passadas (alcançando fatos geradores pretéritos),  

de modo que a irretroatividade confere estabilidade e segurança jurídica às 

                                                     
2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 12ª edição, Malheiros, 
2000, p.  748. 
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relações jurídicas  entre fisco e contribuintes.  

Vislumbra-se a necessidade de se assegurar aos contribuintes 

segurança e certeza  quanto aos atos emanados pela administração pública 

(art. 5º da CF/88). Assim, sempre que  algum ato ou lei pretender agravar, criar 

encargos, ônus, dever ou obrigação, somente poderá  atingir situações futuras. 

Ademais, há outra ilegalidade no presente Auto de Infração, qual  seja a 

obtenção de informações de maneira ilegal pela RFB, conforme se passa 

demonstrar.  

Percebe-se que houve uma quebra de sigilo de dados por parte da 

exchange que intermediou as transações, a qual não agiu de boa-fé no 

momento da realização das operações  com o Recorrente, bem como violou as 

disposições da Lei Geral de Proteção de Dados  Pessoais (LGPD3), motivo pelo 

qual as provas obtidas pela exchange são ilícitas, e, portanto,  a presente 

autuação, nula. Explica-se.   

O art. 6º da LGPD4 estabelece que as atividades de tratamento de dados 

pessoais  deverão observar a boa-fé, bem como uma série de princípios, a fim 

de assegurar a efetiva  garantia dos direitos pessoais dos agentes envolvidos. 

Todavia, a exchange que  operacionalizou as operações no presente caso não 

seguiu devidamente tais princípios, uma  vez que não comunicou o Recorrente 

da prestação de informações pela intermediadora ou,  ainda, que a Receita 

Federal havia solicitado tais informações.   

Vejam-se V. Excelências que, conforme mencionado no tópico anterior, 

não bastasse a  utilização da Instrução Normativa nº 1.888/2019, a qual nem 

sequer havia entrado em vigor à  época das operações, houve, ainda, quebra de 

sigilo de dados, restando claro que a Exchange,  no presente caso, não poderia 

ter repassado dados pessoais à Recorrida sem a devida consulta  ao 

Recorrente. Logo, nota-se que a Recorrida obteve provas para embasar a 

                                                     
3 BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 ago. 2018. Institui a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 
Diário Oficial  da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 10 out. 2013. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Acesso em: 19 
ago. 2019. 
4  Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os 
seguintes princípios [...].  BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nº 13.709, de 14 
ago. 2018. 
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autuação por  meios ilícitos, haja vista a ausência de previsão legal para tanto. 

Acerca disso, o art. 5º, L”I,  da CF/88 dispõe que são inadmissíveis, no 

processo, as provas obtidas por meios ilícitos  - destacou-se.   

Cumpre evidenciar, ainda, que as únicas hipóteses de quebra de sigilo 

bancário são  especificadas pela LC 105/015, que trata acerca da conservação 

do sigilo bancário entre  instituições financeiras. A referida LC permite ao Fisco 

requisitar informações diretamente às  instituições bancárias sobre 

movimentação financeira dos contribuintes, por meio de  procedimento 

administrativo, independentemente de autorização judicial.   

Outrossim, o E. STF já se debruçou sobre a constitucionalidade da 

referida LC no  momento do julgamento do RE 601.3146, sob a sistemática de 

Repercussão Geral, declarando  constitucional a LC nº 105/01. Ocorre que a 

referida LC não se aplica ao presente caso, haja  vista se tratar de uma 

exchange, que serve como intermediadora especializada, e não de uma  

instituição financeira. Além disso, a própria Autoridade Fiscal não se 

manifestou sobre esse  ponto no momento da autuação, explicitando 

procedimento adotado para obtenção das  informações, reforçando a 

inconstitucionalidade na obtenção das referidas informações. Desse  modo, 

verifica-se que a Autoridade Fiscal não poderia, em momento algum, quebrar o 

sigilo  bancário do Recorrido e obter informações por meios ilícitos, e, ao assim 

fazer, agiu de  maneira ilegal em total desconformidade com o texto 

constitucional.  

Vejam, Excelências, se a Exchange, controladora dos dados pessoais do 

Recorrente,  não poderia ter repassado os dados para a RFB diante de ausência 

legal para tanto, e, ainda,  havendo disposições legais acerca da impossibilidade 

de transmissão de dados sem a devida  autorização, resta clara a nulidade da 

presente cobrança.   

Logo, o Recorrente não pode vir a ser responsabilizado por um evento 

futuro e incerto,  e, por isso, deve ser reconhecida a nulidade e o consequente 

                                                     
5 Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, a qual dispõe sobre sigilo das operações 
de instituições  financeiras e dá outras providências. 
6  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário. 601314 RG, Rel. Min. RICARDO  
LEWANDOWSKI, DJe 20.11.2009. 
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cancelamento do Auto de  Infração que deu ensejo à presente discussão, sob 

pena de ferir o princípio constitucional da  segurança jurídica, devido processo 

legal, irretroatividade e do ato jurídico perfeito.  

 

2.1.2. DA INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL PARA DISPOR  ACERCA DA 

NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS  

 

Como se sabe, o Estado Brasileiro constitui uma Federação, composta 

por uma  estrutura jurídica principal, que seria o próprio Estado Brasileiro, sendo 

entes federados a  União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos 

submetidos às competências  determinadas na Carta Magna. Nesse sentido, a 

CF/88 estabelece os requisitos normativos  para a instituição de tributos, 

outorgando parcelas de poder às estruturas da Federação, a fim  de que estas 

exerçam a sua competência irrevogável na instituição e majoração de tributos,  

ainda, sempre de acordo com a CF/88.  

No contexto atual, verifica-se que há extrema dificuldade em alinhar as 

competências  outorgadas pela CF/88 às operações envolvendo criptomoedas, 

ao passo que a Constituição  Federal de 1988 não dispõe expressamente acerca 

do tema. Ademais, as criptomoedas não são  completamente recepcionadas 

pela doutrina ou pelos órgãos regulatórios, haja vista que não  são emitidas pelo 

Banco Central nem reguladas pela União, nos termos do art. 21, VII, 48,  XIV; art. 

164, da CF/88 e art. 6º da Lei 12.865/20137. Verifica-se, assim, que diversos  

conceitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico pátrio não são diretamente 

compatíveis  com a nova tecnologia, de modo que a estrutura jurídica atual 

ainda não recepcionou tal  inovação.  

Desse modo, os conflitos na identificação do titular da competência 

tributária para  regulamentar as criptomoedas são evidentes, conforme se 

demonstrará nos tópicos seguintes.  As operações realizadas por exchanges, 

por exemplo, ao trocar ou intermediar trocas de  criptomoedas por moeda 

nacional e vice-versa, são um claro exemplo da dificuldade em  atribuir de quem 

                                                     
7 BRASIL. Lei nº 12.865, de 09 de outubro de 2013. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, 
Brasília, DF, 10  out. 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Lei/L12865.htm>.  Acesso em: 17 ago. 2019. 
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seria a competência para regulamentar essa nova situação jurídica.  

Através de tais questionamentos, ainda sem resposta legal, resta clara a 

dificuldade na  identificação da competência tributária nos negócios jurídicos 

envolvendo criptomoedas. Extrai-se dos arts. 1º e 18º da Constituição Federal 

o princípio da federação, o qual  estabelece que as esferas do poder político-

territorial possuem autonomia em relação aos seus  interesses próprios, sendo 

que o Estado brasileiro se constitui da União, Municípios, Estados e Distrito 

Federal. A forma federativa de Estado representa uma divisão territorial do 

poder do  Estado.  

A forma federativa de Estado e a separação de poderes são cláusulas 

pétreas, conforme  prevê o art. 60, §4º, I e III, da CF/1988, de modo que não 

podem haver desequilíbrios entre os  poderes, a fim de se atribuir maior espaço 

a um deles sob detrimento de outro. Além disso, o  art. 146, III, a da CF/88 

estabelece que cabe à Lei Complementar instituir normas gerais em  matéria de 

legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e suas 

espécies.  

Portanto, a RFB ao instituir de forma privativa a regulamentação das 

criptomoedas, de  forma a ferir a separação de poderes (dando poderes 

absolutos ao Executivo) sem a  regulamentação especifica das entidades 

competentes é inconstitucional, sendo que qualquer  definição acerca da 

natureza de tais instrumentos deveria ter sido realizada por meio de Lei  

Complementar diante do inegável potencial conflito de competência entre os 

entes da  federação.  

Nota-se que o recente projeto de Lei que visa regulamentar as 

criptomoedas no Brasil,  PL nº 3.825/2019, precisa necessariamente levar em 

conta que não há uma definição concreta  sobre o tema no país, sendo 

temerário à RFB definir tal conceito sem a devida competência  para tanto. Se o 

tema ainda está em abordagem em projetos de Lei, por óbvio que a Recorrida  

não possui competência para dispor acerca da natureza jurídica das 

criptomoedas.  

Verifica-se uma inovação tecnológica para a qual o direito deverá 

adaptar-se sem  demora, pois, diante da ausência de regulamentação sobre o 



Equipe 317  Contribuinte | 801 
 

tema, os riscos quanto à  insegurança jurídica crescem aos contribuintes, 

gerando situações desagradáveis as quais  podem incorrer em grande abalo 

aos atingidos, conforme denota-se no caso em tela. Nesta  toada, insta 

mencionar o art. 5º, II, da Constituição Federal de 1988, o qual trata acerca do  

princípio da legalidade:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,  

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade  do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos  seguintes:[...]  

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude  

de lei;  

 

Verifica-se, portanto, que a presente autuação também fere o princípio 

da legalidade,  previsto no art. 5º, II, da CF/88, pois não há nem mesmo lei 

ordinária dispondo sobre o tema. Ora, não foi baseado em tal princípio que a 

RFB instituiu a referida Instrução Normativa, e sim pelo oposto, utilizou-se do 

perguntas e respostas da ’eceita Federal do Brasil  para  dispor acerca do 

tema, violando o princípio da legalidade tributária.  

Ainda, a Recorrida, ao dispor sobre a natureza jurídica dos bitcoins e 

litcoins no  presente caso, está, necessariamente, violando a competência 

tributária outorgada aos entes da  Federação, derivada do art. 145 da CF/88, 

bem como os princípios da legalidade (art. 5º, II, da  CF/88) e segurança jurídica 

(art. 5º, inciso XXXVI), motivo pelo qual a presente autuação  deve ser declarada 

totalmente nula.  

 

III. RAZÕES PARA O PROVIMENTO DO RECURSO  

 

3.1. BREVE DIGRESSÃO SOBRE AS CRIPTOMOEDAS  

 

A moeda utilizada como meio de troca surgiu por intermédio de grandes 

evoluções, há  quase 4 mil anos atrás. Originalmente, as trocas eram realizadas 

através do escambo  método  de permuta, transação ou, simplesmente, troca, 
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na qual se utilizavam utensílios, serviços e  alimentos. Os sujeitos, por sua vez, 

realizavam a troca de acordo com suas necessidades e  interesses. Com o 

passar dos anos, e tendo em vista a maior utilidade, algumas mercadorias  

passaram a ser mais procuradas do que outras, assumindo, portanto, função de 

moeda mercadoria 8 . Dentre tais mercadorias se inclui o metal que, 

posteriormente, se tornou mais  valioso e passou a circular como dinheiro. As 

primeiras moedas consistiam em um pedaço de  metal com peso e valores 

definidos, tendo sido, posteriormente, alteradas por ouro, prata e  cobre9. A 

moeda de papel, por sua vez, surgiu ainda na idade média, através dos ourives 

 pessoas as quais negociavam objetos de ouro e prata através de sua 

execução ou venda; como  garantia, tais profissionais entregavam um recibo, o 

qual passou a ser utilizado como forma de  pagamentos.   

Sob os efeitos da globalização a evolução da moeda seguiu e, como 

resposta à crise  mundial de 200810, surgiu, através da rede blockchain, trazendo 

forte ruptura aos modelos  tecnológicos já existentes e abarcando diversos 

conceitos, de distintos campos do  conhecimento humano, o bitcoin, uma das 

mais conhecidas criptomoedas  rápido, barato e  seguro11.   

Conforme esclarece Guilherme Follador12 , as criptomoedas opõem-se 

aos bancos e  demais intermediários de transações financeiras por utilizar a 

tecnologia blockchain. Essa  tecnologia é conhecida por seu caráter seguro e 

transparente, transmitindo maior  confiabilidade através de transações 

descentralizadas, diferentemente dos bancos atuais, os  quais possuem 

                                                     
8  BCB  Banco Central do Brasil. Origem e Evolução do Dinheiro. Disponível em:  
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Fht
ms%2Forigevol.a sp>. Acesso em: 18 ago. 2019. 
9  TRIGUEIROS, Florisvaldo dos Santos. Dinheiro no Brasil. Rio de Janeiro: Léo Christiano 
Editorial: 2º ed.  1919. 
10 Crise gerada, principalmente, pela fácil liberação de crédito; os bancos dos Estados Unidos, 
em meio à dividas  de empréstimos realizados a pessoas que não possuíam dinheiro para pagá-
los, iniciaram um efeito dominó que,  em 15 de setembro de 2008, levou à falência do tradicional 
banco de investimentos estadunidenses, Lehman Brothers, fundado em 1850. Os efeitos foram 
sentidos no mundo inteiro; os Estados Unidos, o Brasil e diversos  outros países entraram em 
recessão  muitas empresas faliram e o desemprego disparou. 
11 ULRICH, Fernando. Bitcoin: a moeda na era digital. São Paulo Instituto Ludwig von Mises 
Brasil, 2014.  100 p. 
12 FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e Competência Tributária. Revista Brasileira de 
Políticas  Públicas, [s.l.], v. 7, n. 3, p.80-104, 6 fev. 2018. Centro de Ensino Unificado de Brasília. 
P. 84. 
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extrema centralização e controle sobre as transações efetuadas. Os registros  

são verificados ponto a ponto (P2P, peer-to-peer), ou seja, não existe a 

necessidade de um  terceiro mediador (middleman), uma vez que é realizado o 

compartilhamento da transação  entre todos os nós  da rede, tornando o 

registro de tais operações, públicas.   

Quando uma transação se inicia, determinados usuários, chamados de 

mineradores ,  verificam os registros através de um processo puramente 

matemático  busca-se, primeiro,  encontrar a sequência de dados (bloco) 

correta, a qual produzirá um algoritmo padrão  (também conhecido como hash). 

Ao encontrar o algoritmo, o padrão é distribuído pela rede,  que passa a validar 

a combinação. Após a validação, o minerador responsável pela descoberta  

recebe um prêmio  pela geração de bitcoins. Para que a sequência de 

algoritmos seja  encontrada, é essencial a utilização de computadores com alto 

poder de processamento, ao  passo que há certa disputa para encontrar a 

sequência. Todas essas operações são registradas  através do livro-razão13 

(ledger).  

Apesar de tal sistema possuir transações públicas, as partes envolvidas 

seguem  anônimas, protegidas por uma espécie de chave  a qual é 

criptografada e mantém o  anonimato dos usuários  portanto, sabe-se que 

houve a transação e que ocorreu entre  determinadas carteiras (wallet s), as 

quais foram validadas, entretanto não se sabe quem são  os titulares 14 . A 

criptografia, base do sistema blockchain, surgiu com a intenção de proteger as  

informações de terceiros, assegurando a confidencialidade do conteúdo, 

integridade contra  alterações e autenticidade das partes15.   

A aparente segurança do sistema, viável através do processo 

descentralizado de  transações, e a inviolabilidade do livro-razão (ledger), 

                                                     
13 O livro razão é composto pelo conjunto de contas, sendo um "índice" para todas as transações 
que ocorrem em  uma companhia. Nele, ficam registradas todas as operações realizadas, na 
medida e na ordem que ocorrem, além  de suas alterações qualitativas e quantitativas. 
14 FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e Competência Tributária. Revista Brasileira de 
Políticas  Públicas, [s.l.], v. 7, n. 3, p.80-104, 6 fev. 2018. Centro de Ensino Unificado de Brasília. 
P. 84. 
15  ABREU, Jacqueline de Souza. Passado, presente e futuro da criptografia forte: 
desenvolvimento  tecnológico e regulação. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 
p.24-42. P. 27. 
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detentor de todos os registros  realizados no sistema, atraem um número 

crescente de usuários. Entretanto, apesar de  frequentemente entendidas como 

uma evolução da moeda física, veremos, conforme pontos a  seguir, a 

complexidade em defini-las e aceitá-las como tal, principalmente perante o  

ordenamento jurídico brasileiro. Veremos, ainda, a grande insegurança jurídica 

e as  preocupantes consequências aos contribuintes, geradas pela falta de 

regulamentação acerca  das criptomoedas as quais, ainda que cada vez mais 

utilizadas ao redor do mundo, devem ser  mantidas fora do campo da tributação.  

É muito comum interpretar as criptomoedas a partir de modelos 

correspondentes e  moedas já existentes, a exemplo da moeda nacional, 

entendendo-as como moeda eletrônica a  qual veremos, no tópico abaixo, que 

é aceita pelo ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto,  devemos entendê-las 

como moedas virtuais , as quais são dotadas de alta complexidade e  

características próprias, devendo ser estudadas e interpretadas de forma 

própria16. De acordo  com a professora Doutora Mariana Dionísio de Andrade: 

   

[...] moedas digitais diferem do conceito já cotidiano do uso do dinheiro digital.  

Uma moeda digital é como uma moeda real, mas não são emitidos por bancos  

centrais, tampouco estão apoiados financeiramente na moeda nacional, como o 

dinheiro digital. Portanto, a emissão é descentralizada e não é decidida pelos  

políticos, mas por aspectos técnicos, geralmente bem definidos.17 
 

Ainda não regulamentadas, entretanto acessíveis em qualquer lugar no 

mundo, as  criptomoedas, inovadoras e com forte poder de competição aos 

bancos, chamaram a atenção  de curiosos ao redor do mundo, trazendo consigo 

efeitos penais, cíveis e, mais  especificamente, tributários.  

No Brasil entende-se, a partir do art. 21, inciso VII, da Constituição 

Federal de 1988,  que a emissão de moedas compete à União. A partir de tal 

                                                     
16  GIBRAN, Sandro Mansur; DE LIMA, Sandra Mara Maciel, ALVES JÚNIOR, Sérgio Itamar, 
KOSOP,  Roberto José Covaia. O Bitcoin e as Criptomoedas: reflexos jurídicos em um comércio 
globalizado. Curitiba:  Administração de Empresas em Revista  UNICURITIBA. v. 15, n. 16, p. 
117-134. 2016. Disponível em:  
<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/admrevista/article/view/2413>. P. 121. P. 121-
122.  
17  ANDRADE, Mariana Dionísio de. Tratamento jurídico das criptomoedas: a dinâmica dos 
bitcoins e o  crime de lavagem de dinheiro. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p. 
43-59. P. 46. 
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dispositivo, percebe-se a imposição  legal acerca da instituição de moedas no 

ordenamento brasileiro e a resistência constitucional  em aprovar as 

criptomoedas como moeda . O STF esclareceu, em decisão recente, que a  

Casa da Moeda do Brasil, ao passo que executa e presta serviços através de 

outorga da União,  possui, em regime de monopólio, o encargo de emissão da 

moeda, vide ementa de acórdão:  

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO  

EXTRAORDINÁRIO. CASA DA MOEDA DO BRASIL. EMPRESA PÚBLICA  QUE PRESTA 

SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE MONOPÓLIO.  PRERROGATIVAS DE FAZENDA 

PÚBLICA. EXECUÇÃO PELO REGIME DE  PRECATÓRIO.  

1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou que a Casa  da Moeda do Brasil 

executa e presta serviço público mediante outorga da  União, sendo-lhe 

constitucionalmente deferido, em regime de monopólio, o  encargo de emitir 

moeda (art. 21, VII, da CF/1988). O STF já atribuiu à Casa da  Moeda do Brasil 

prerrogativas de Fazenda Pública, como imunidade tributária e, no  presente caso, 

execução pelo regime de precatórios. Precedentes. 2. Inaplicável o art.  85, § 11, do 

CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários  advocatícios de 

sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (G.N.) (RE 1009828 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,  julgado em 24/08/2018, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 05-09-2018  PUBLIC 06-09-2018)  

 

Conforme indicado acima, o próprio STF garantiu à Casa da Moeda do 

Brasil,  mediante outorga da União, o monopólio para emissão de moeda. 

Outrossim, de acordo com a  decisão, o entendimento de que a União possui 

todo o poder acerca das moedas no Brasil,  apenas consolida-se, excluindo, 

ainda mais, a possibilidade de equiparação das criptomoedas  à moeda 

brasileira.  

Verifica-se, contudo, conforme conceituação trazida a partir do artigo 6º 

da Lei  12.865/2013, a aceitação de moedas eletrônicas, definidas como: 

recursos armazenados em  dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao 

usuário final efetuar transação de  pagamento. 18 

                                                     
18 GIBRAN, Sandro Mansur; DE LIMA, Sandra Mara Maciel, ALVES JÚNIOR, Sérgio Itamar, KOSOP,  
Roberto José Covaia. O Bitcoin e as Criptomoedas: reflexos jurídicos em um comércio 
globalizado. Curitiba:  Administração de Empresas em Revista  UNICURITIBA. v. 15, n. 16, p. 
117-134. 2016. P. 121. 
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Do mesmo modo, apesar de aceitas e regulamentadas pela União, para o 

Banco  Central do Brasil, as moedas eletrônicas  não poderiam ser equiparadas 

às criptomoedas, ao  passo que possuem grandes diferenças entre seu grau de 

complexidade e emissão. Ainda em  2017, o Banco Central emitiu parecer 

contrário ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, alegando  que o Banco Central 

não reconhece as chamadas moedas virtuais , como moeda e nem tem  a 

intenção de regulá-las como moeda , alertando, ainda, que tais moedas não são 

emitidas  nem garantidas por qualquer autoridade monetária.19 

Outrossim, devido à impossibilidade de equiparação com moedas já 

reguladas pelo  Estado, normatizar as criptomoedas e, ainda, as exchanges 

(intermediárias de tais transações),  tornou-se um enorme desafio ao país. A 

imensa falta de regulamentação gera diversos ônus ao  sistema tributário, mas, 

principalmente, aos contribuintes, os quais convivem com a extrema  

insegurança jurídica. O caso em tela retrata, com louvor, os riscos enfrentados 

por  contribuintes acerca de suas operações envolvendo criptomoedas.   

Percebe-se a dificuldade, por parte de doutrinadores e legisladores, em 

entender a  complexidade e o sentido das criptomoedas. A natureza jurídica de 

tal inovação é tão  desconhecida e complexa, que pode ser abarcada de 

diversas formas, podendo ser definida  como moeda, moeda estrangeira, meio 

de pagamento, ativo financeiro e, ainda, entendida  como camaleoa , ao passo 

que pode ser definida a partir de todas as naturezas já citadas,  outras tantas e, 

ainda, possuir todas essas significações.   

Em uma breve análise sobre as regulamentações ao redor do mundo, é 

possível  verificar a pluralidade e instabilidade que acompanham os conceitos 

obtidos acerca das  criptomoedas.  

O Japão, país pioneiro no que tange às normas sobre criptomoedas, 

aprovou,  recentemente, um novo projeto de lei que altera algumas normas 

acerca das consideradas, até  então, moedas virtuais . “ma das mudanças foi 

a definição de criptomoeda, a qual passou de  moeda virtual  para criptoativo . 

                                                     
19 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Alerta sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e  
negociação das denominadas moedas virtuais. Comunicado N° 31.379, de 16 de nov. de 2017. 
Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=
31379>. Acesso  em: 05 set. 219. 
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Segundo o famoso site de notícias sobre setores de  criptomoedas, 

Cointelegraph, a ideia é que os investidores não confundam criptomoedas com  

a moeda nacional.20 

Na Alemanha, as criptomoedas não seguem as regulamentações do 

mercado por não  serem consideradas títulos financeiros, investimentos ou 

outros instrumentos, conforme  descrito no Ato de Títulos Alemão. Ainda, 

segundo o Cointelegraph, a Alemanha pretende  que o Ministério de Justiça e 

Proteção ao Consumidor, juntamente com o Ministério das  Finanças, 

compreendam melhor o Projeto de Lei, antes de efetivamente aprová-lo,  

demonstrando forte preocupação com seus contribuintes.21 

Conforme muito bem decidido pela Alemanha, definir as criptomoedas 

como um ativo  financeiro, sem a correta interpretação e regulamentação, pode 

significar extrema insegurança  jurídica e desestabilizar, ainda mais, a confiança 

do contribuinte à nível jurisdicional. Neste  sentido, segue o entendimento de 

Orlando Gomes que, ainda em 1955, em ilustríssima e  atemporal obra, discorreu 

acerca do atraso da inadiável revisão técnica da doutrina jurídica,  vê-se:  

 

As consequências desse estado de carência da doutrina mostram-se hoje 

perniciosas  à evolução jurídica. A técnica é confusa. Os conceitos são vacilantes, 

não tendo mais  a firmeza e a precisão, que lhes são indispensáveis. 22 
 

Nesta toada, insta mencionar o art. 5º, II, da Constituição Federal de 

1988, o qual trata  acerca do princípio da legalidade:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à  vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

                                                     
20  HUILLET, Marie. Japan Officially Approves Bill to Amend National Legislation Governing 
Crypto  Regulation. COINTELEGRAPH. 31, maio de 2019. Disponível em: 
<https://cointelegraph.com/news/japan officially-approves-bill-to-amend-national-
legislation-governing-crypto-regulation>. Acesso em: 12 set. 2019. 
21  ALEXANDRE, Ana. German Financial Regulator Issues Paper on Blockchain Securities 
Regulation.  COINTELEGRAPH. 09, março de 2019. Disponível em: 
<https://cointelegraph.com/news/german-financial regulator-issues-paper-on-blockchain-
securities-regulation>. Acesso em: 11 set. 2019. 
22 GOMES, Orlando. A evolução do Direito Privado e o atraso da Técnica Jurídica (1955). Revista: 
Direito  GV, maio, 2005. V.1. n.1. p. 121-134. P. 128.   
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propriedade, nos termos seguintes: [...]  

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude  

de lei;  

 

O art. 5º, II, da CF/88, ao dispor sobre o princípio da legalidade, procura 

assegurar  uma garantia constitucional, a qual garante que o cidadão não possa 

ser compelido a algo, se  não em virtude da lei. Denota-se, conforme decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de  Justiça sobre a difícil definição jurisdicional 

nas operações envolvendo a utilização de  criptomoedas no Brasil, que:  

 

[...] 1. A operação envolvendo compra ou venda de criptomoedas não encontra  

regulação no ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas virtuais não são tidas  

pelo Banco Central do Brasil (BCB) como moeda, nem são consideradas como valor 

mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não  caracterizando sua 

negociação, por si só, os crimes tipificados nos arts. 7º, II, e  11, ambos da Lei n. 

7.492/1986, nem mesmo o delito previsto no art. 27-E da Lei  n. 6.385/1976. [...] . 

(G.N.) (CC 161.123/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO,   

julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018)  

 

Tendo como base tais entendimentos, passamos a verificar as tentativas 

de  regulamentação das criptomoedas, as quais iniciaram através do Projeto de 

Lei nº 2303, de  201523, o qual as tratava como arranjos de pagamento . Apesar 

do parecer do Banco Central  -emitido em 2017, conforme já citado 

anteriormente- contrário ao projeto de lei, o projeto  segue em tramitação. Em 

nota recente, publicada em 26 de agosto de 2019, o Banco Central  passou a 

reconhecer a compra e venda de bitcoins como ativos não-financeiros 

produzidos,  o que implica sua compilação na conta de bens do balanço de 

pagamentos. A atividade de mineração de criptomoedas, portanto, passa a ser 

tratada como um processo produtivo. 24  A  declaração, por sua vez, foi de 

encontro ao próprio entendimento da RFB acerca do tema, já  que, para o 

                                                     
23 BRASIL. Projeto de Lei N. 2303, de 2015 (da Câmara dos Deputados) PL N. 230315. Dispõe 
sobre a inclusão  das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de 
'arranjos de pagamento' sob a supervisão  do Banco Central. Câmara dos Deputados, Brasília, 
08 jul. 2015. 
24 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Notas econômico-financeiras. Estatísticas do Setor Externo: 3. 
Balança  comercial  revisão e criptoativos. Nota para a imprensa: 26 ago. 2019. Disponível em:  
<https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno>. Acesso em: 06 set. 2019. 
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referido órgão, os criptoativos não seriam ativos financeiros.   

Em consonância com o entendimento de outros países, a Comissão de 

Valores  Mobiliários, em 19 de setembro de 2018, passou a autorizar os fundos 

de investimento a  investir, indiretamente, em criptomoedas, desde que 

admitidos e regulamentados nos  mercados em que os fundos investem  isso 

porque, perante a CVM, já existem  regulamentações acerca de ativos 

imobiliários e, ao enquadrar-se em tais regulamentações, as  criptomoedas 

deve respeitá-las.25 Posicionou-se, ainda, por meio do Ofício Circular 1/2018,  

utilizando-se do termo criptomoedas, de que estas não são ativos financeiros 

e, por essa razão,  a sua aquisição por fundo de investimentos não seria cabível.  

Ainda em 2017, através de poucas e confusas linhas, a Receita Federal 

do Brasil  incluiu, em seu Perguntão , a obrigatoriedade em declarar a posse 

de moedas virtuais como  outros bens . A partir de então, deve-se declarar a 

quantidade que detêm e o valor de  aquisição de cada criptomoeda  insta 

mencionar, aqui, que o recorrente, agindo sob total boa  

fé, declarou as criptomoedas as quais detinha. Posteriormente, em maio de 

2019, entrou em  vigor a Instrução Normativa RFB nº 1888, de 03 de maio de 

2019 com efeitos apenas a partir  de agosto, a qual visa instituir e disciplinar a 

obrigatoriedade em prestar informações quanto a  operações envolvendo 

criptomoedas. Conforme tratado preliminarmente, a utilização da  instrução 

como fundamento para a autuação realizada perante o Recorrente, ocorreu de 

forma  retroativa, ferindo o princípio da irretroatividade da norma tributária e 

violando, portanto, a  segurança jurídica dos consumidores.   

Ora, V. Excelência, conforme prolatado pelo E. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, em  decisão26 acima exposta, não existe, no Brasil, regulamentação a 

respeito das criptomoedas e  as mesmas não podem ser equiparadas à 

dispositivos já existentes, ao passo que não são  caracterizadas como ativos 

financeiros, moedas, ativos ou meios de pagamento perante o  sistema jurídico 

e econômico brasileiro. É dizer, não se pode afirmar existir uma única  definição 

                                                     
25 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Ofício Circular nº 11/2018/CVM/SIN. Rio de Janeiro: 
19 set.  2019. Acesso em: 05 de set. de 2019. 
26  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CC 161.123/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,  
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018. 
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que autorize a Receita Federal do Brasil a disciplinar o tratamento tributário 

antes mesmo de uma definição da natureza do Estado Brasileiro, enquanto 

nação, até mesmo como  alternativa diante de possíveis conflitos em âmbito 

internacional.  

Atualmente tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-

CCJ do Senado  o Projeto de Lei nº 3825, de 2019, apresentado por Flávio Arns, 

o qual objetiva disciplinar os  serviços referentes a operações realizadas com 

criptomoedas em plataformas eletrônicas de  negociação. Verifica-se, assim, a 

ferrenha tentativa de regulação da moeda e das exchanges,  as quais seguem 

indefinidas perante o ordenamento jurídico brasileiro. Insta mencionar que  tais 

tentativas apenas reforçam a ilegalidade na instituição de cobranças para fins 

de  arrecadação, as quais acabam sendo impostas sem a devida 

regulamentação e entrada em  vigor.   

De acordo com todo o exposto acima, e com base no art. 5º, II, da CF/88, 

a autuação e  a imposição de cobrança sobre operações ainda não 

regulamentadas e não previstas em lei,  restam totalmente inviáveis e 

inconstitucionais, ao passo que não há qualquer embasamento  jurídico válido, 

o qual possa ser utilizado para respaldar a autuação realizada perante o ora  

Recorrente, tornando-se absolutamente necessário, com o devido respeito, a 

declaração de  inconstitucionalidade e baixa das referidas cobranças ao menos 

até que se tenha clareza  quanto à natureza dos referidos instrumentos.  

 

3.2. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA E PROVENTOS DE  QUALQUER 

NATUREZA  

 

A instituição do Imposto de Renda é, segundo o art. 153, III, da 

Constituição Federal  de 1988, de competência da União. A tributação deve ser 

baseada nos princípios da  generalidade, universalidade e progressividade, 

podendo ser declarada inconstitucional e,  ainda, nula, caso tais princípios não 

sejam observados.   

Insta observar a importância acerca da correta definição dos conceitos 

abarcados pelo  imposto de renda, pois, em concordância com Luís Cesar de 
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Souza Queiroz27, ao não  atribuirmos limites máximos para tais conceituações, 

transformamos a Constituição em um  nada jurídico . Há, segundo ’oque 

Antonio Carrazza, uma noção de renda a qual o  legislador infraconstitucional 

não pode desconsiderar e, ainda [...] Em suma, não é dado ao  legislador 

ordinário federal considerar o que quiser como sendo renda  e proventos  

[...] .28 

Como forma de complementar a noção acerca do conceito de renda e 

proventos de  qualquer natureza presente no texto constitucional, se incumbiu 

ao legislador  infraconstitucional tal tarefa, a qual é facilmente compreendida a 

partir da simples leitura do  art. 43 do Código Tributário Nacional, a partir do 

qual se define que renda é uma somatória  de rendimentos originários do 

trabalho e do capital , e proventos de qualquer natureza são  rendimentos 

provenientes da aposentadoria e de outras fontes, quaisquer sejam .   

Conforme previsto, ainda no art. 43 do Código Tributário Nacional, o 

imposto de  renda incidirá sobre a disponibilidade econômica ou jurídica da 

renda e/ou de proventos de  qualquer natureza, a partir de um fato gerador29. A 

concretização de tal fato, segundo Mary  Elbe Queiroz, ocorre no exato momento 

em que se puder auferir e dimensionar, com  precisão, o acréscimo patrimonial 

ou riqueza nova, qual o quantum de renda ou provento foi  adquirido e está 

disponível para o beneficiário .30 

Sabe-se que o elemento essencial do fato gerador é a disponibilidade. 

Tal  disponibilidade é dividida em econômica ou jurídica, as quais podem ser 

definidas, segundo  Rubens Gomes de Souza, como:   

 

[...] disponibilidade econômica corresponde ao que os economistas chamam de  

separação de renda, isto é, a efetiva percepção em dinheiro ou outros valores [...]   

disponibilidade jurídica corresponde ao que os economistas denominam de  

                                                     
27 QUEIROZ, Luís Cesar de Souza. Os conceitos de renda e de disponibilidade no art. 43 do CTN. 
São Paulo:  Instituto Brasileiro de Estudos Tributários - IBET. 2016. 
28 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Revista dos 
Tribunais.  2001. 
29 O Fato Gerador do IR é um fato complexo, requer N situações. Em geral, pode ser entendido 
como renda e/ou  proventos de qualquer natureza, dos quais ambos são entendidos como o 
núcleo o fato gerador. 
30 QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza  Regra matriz 
de  incidência. São Paulo: 2014. 
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realização da renda, que se dá quando a pessoa, embora ainda não tenha 

percebido,  já possui um título hábil para tanto.31 
 

Nessa mesma linha de entendimento, conforme recente interpretação 

adotada por ao  menos metade dos ministros do STF, no julgamento do RE 

633922:  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRUZADOS  

BLOQUEADOS E DEFINIÇÃO DE RENDA PARA FINS DE IMPOSIÇÃO  TRIBUTÁRIA. 

INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA INDIRETA A 

PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO  REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO. I. É inadmissível o recurso  extraordinário quando sua análise 

implica rever a interpretação de normas  infraconstitucionais que fundamentam a 

decisão a quo. A afronta à Constituição, se  ocorrente, seria indireta. II. Cruzados 

bloqueados e incidência de imposto de renda.  O Plenário do Supremo Tribunal 

Federal destacou que a Constituição Federal atribui  competência à União para 

instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer  natureza (CF, art. 153, III), 

sem qualquer adjetivação ao vocábulo renda , razão por  que coube ao legislador 

ordinário complementar, no art. 43 do CT—, a sua definição  como o produto do 

capital, do trabalho ou da combinação de ambos  e estabelecer  como fato gerador 

a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda  ou dos proventos 

de qualquer natureza  (’E 201.465/–G, ’el. –in. —élson Jobim).   

III. A respeito do alcance da expressão aquisição da disponibilidade  econômica 

ou jurídica de renda , a Corte anotou que a disponibilidade  adquirida  pode, nos 

termos da definição, ser econômica  ou jurídica   (CTN, art. 43, caput), 

esclarecendo que disponibilidade econômica é a sua  efetiva percepção em 

dinheiro ou outros valores  e que disponibilidade jurídica  corresponde ao que os 

economistas chamam de 'realização' da renda: é o caso  em que, embora o 

rendimento ainda não esteja 'economicamente disponível'  (isto é, efetivamente 

percebido), o beneficiário já tenha título hábil para  percebê-lo  (RE 172.058/SC, 

Rel. Min. Marco Aurélio). IV. No caso em exame,  esse foi o entendimento externado 

no acórdão recorrido, à luz do disposto no art. 43  do Código Tributário Nacional. 

V. Agravo regimental a que se nega provimento.  (G.N.)  

(STF  RE: 633922 SP, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de  

Julgamento: 19/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO  

ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 27-08-2014 PUBLIC 28-08-2014)   

 

                                                     
31  SOUZA, Rubens Gomes de. Imposto de Renda e o Seguro Dotal. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de  Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1952. 
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Portanto, partindo dos conceitos de disponibilidade econômica e jurídica, 

para que  uma pessoa física possa auferir renda e, consequentemente, ser 

tributada, não basta a mera  troca de ativos. Há, aqui, a obrigatoriedade de 

acréscimo patrimonial, ou seja, necessita-se,  em ambas as hipóteses, o 

incremento patrimonial, o que acontece através do recebimento em  dinheiro  

situação a qual não ocorreu no caso em litígio. Especialmente, considerando a  

tributação das pessoas físicas no regime de caixa.  

Conclui-se, neste sentido, que, ao instituir a obrigatoriedade em pagar 

impostos  perante as operações realizadas, o crédito tributário constituído fere 

a própria definição de  renda, ao passo que não se verificou incremento ou 

acréscimo patrimonial. Houve, contudo, a  recomposição do patrimônio, sem 

que houvesse o recebimento ou a conversão desses bens  para a moeda 

nacional. Sobre o assunto, importante trazer à luz da discussão as ponderações  

de Ricardo Mariz de Oliveira, jurista que se debruçou sobre esse tema e para 

quem:   

 

[...] o acréscimo patrimonial seria potencial e que sua existência antecede a  

realização do ato da permuta, de modo que sua realização ocorreria apenas no  

momento da alienação das ações. A realização da renda, para o parecerista,  

estaria atrelada a entrada definitiva no patrimônio, sem que dependesse de  

qualquer evento futuro e de natureza incerta. Ou seja, a realização da renda  seria 

o novo direito adquirido que só seria passível da tributação quando  traduzido em 

moeda para uso, gozo e disposição.32
 

 

Ora, V. Excelência, com base em todo o demonstrado acima, como se 

pode tributar  um bem o qual não possui definição acerca de sua natureza 

jurídica ou mesmo cotação oficial  para a definição de um valor de mercado? 

Com o devido respeito, revela-se impossível a  imposição do pagamento de 

tributos sobre algo com caráter tão especulativo, que pode  valorizar-se e 

desvalorizar-se rapidamente ao ser traduzido em moeda nacional. Nesse  

sentido, Paulo de Barros Carvalho afirma:  

                                                     
32 SCHNEIDER, Andrei Cesar. Ganho de capital na permuta de ações em fusões e aquisições. 
Porto Alegre:  Universidade Federal do Rio Grande do Sul  Faculdade de Direito. Departamento 
de Direito Econômico e  Direito do Trabalho. 2018. P. 48. 
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[...] renda é, sempre e necessariamente, renda disponível, pelo que tributar renda   

indisponível importaria ultrapassar os limites postos pelo legislador do Código  

Tributário, para efeito de criar a regra-matriz da exação.33 
 

Cabe acrescentar, ainda, o ilustre entendimento de Mariana Monte de 

Paiva, acerca de  disponibilidade de renda: Só há renda quando o contribuinte 

pode dispor dela livremente  dispor no sentido de usar, consumir, alienar, 

transferir, gravar, sem qualquer impedimento,  embaraço ou ônus. .34 

A partir das breves considerações, esclarece-se que para que a 

tributação possa  ocorrer, há necessidade de comprovar riqueza de forma 

disponível, auferindo, para tanto,  acréscimo patrimonial. Outrossim, exclui-se 

a possibilidade de tributar uma renda em  potencial/virtual, caso no qual se 

encaixam as criptomoedas, vez que não estão  completamente disponíveis 

porquanto sua realização ainda é de difícil mensuração.  

 

3.3 DO CONCEITO DE PERMUTA E AS TRANSAÇÕES ENVOLVENDO  

CRIPTOMOEDAS  

 

Verifica-se da análise do Auto de Infração que há duas infrações 

principais  relacionadas ao não pagamento do imposto de renda decorrente de 

ganhos de capital, haja  vista as operações realizadas pelo Recorrente com (i) a 

aquisição de um Bitcoin em 2016 por  R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

bem como a utilização dessa unidade de Bitcoin para  efetuar uma troca por 

150 (cento e cinquenta) Litcoins, e, por fim, (ii) a utilização dos 150  (cento e 

cinquenta) Litcoins para a troca por um veículo automotor, em operação 

avaliada em  R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).   

Todavia, a Recorrida equivocadamente consignou que as operações 

estariam sujeitas  ao ganho de capital. Entretanto as operações realizadas 

pelo Recorrente se tratam apenas de   

permutas com substituições de criptomoedas e, posteriormente, destas por 

                                                     
33 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 
34 PAIVA, Mariana Monte Alegre de. Controvérsias Tributárias dos Mecanismos Contratuais de 
Ajuste de  Preço em Operações de Fusões e Aquisições. Editora: Almedina. 11 Coleção Pinheiro 
Neto Advogados. P 95. 
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um veículo, não  estando sujeitas à tributação pelo imposto de renda.   

Uma permuta é o comprometimento de entregar uma coisa por outra, ou 

seja, rem pro  re.35 Nesse sentido, com o devido respeito, o Recorrente concorda 

com a melhor doutrina, no  sentido de que na permuta, sob o ponto de vista 

econômico, assim como na compra e venda,  há uma operação envolvendo 

riquezas, contudo, sem o acréscimo patrimonial correspondente.  Logo, trata-

se de um contrato bilateral ou sinalagmático, oneroso, consensual, informal ou  

formal, instantâneo ou continuado e translativo da propriedade.36 

Nesse sentido, há, pelo menos, dois posicionamentos acerca da 

conceituação de  permuta para fins tributários. Enquanto para alguns a 

operação seria uma das modalidades de  compra e venda, para outros ela seria 

hipótese distinta da alienação. Logo, enquanto para os  adeptos ao primeiro 

entendimento seria possível estabelecer a tributação nos casos em que há  uma 

diferença no valor dos bens permutados, aplicando-se, então, o Imposto de 

Renda como  se existissem operações individualizadas, o segundo 

entendimento é o de que não haveria o  estabelecimento de preço na permuta, 

sendo uma simples substituição dos bens na qual não  haveria diferença de 

valores.   

Feita esta breve análise, com o devido respeito aos adeptos da primeira 

teoria, o  Requerente concorda com o doutrinador Ricardo Mariz de Oliveira, no 

sentido de que não há  como argumentar a existência de renda tributável na 

operação de permuta. Cumpre ressaltar  que, no presente caso, não há definição 

de um preço, em contraponto à compra e venda, e,  sendo assim, não existe um 

valor estipulado entre o valor dos bens trocados (bitcoins e  litcoins), conforme 

se passa a demonstrar.   

A permuta não se confunde com a alienação, conforme bem se denota 

do Parecer  PGFN/PGA nº 494/92. Assim, evidente que a presente cobrança se 

baseia em uma  interpretação totalmente restritiva, haja vista que as operações 

de permuta pura não geram  ganhos de capital passíveis de tributação, pois a 

                                                     
35 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Contratos em Espécie. Volume 3. 13ª Edição. São Paulo: 
Atlas,  2013. 
36 TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Volume 3: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 
8ª Edição.  São Paulo: Gen, 2016. P. 299-300. 
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sistemática de tributação do IR condiciona a  incidência do tributo a uma efetiva 

realização financeira de renda. Nas operações de permuta,  o que se verifica é 

que apenas a eventual torna poderia ser submetida à incidência do imposto  de 

renda. Ou seja, somente essa parcela a maior, quando recebida segundo a 

sistemática do  regime de caixa, é que seria capaz de configurar a realização 

efetiva da renda para a pessoa  física, a justificar o recolhimento do imposto.  

Sobre esse tema, é importante destacar o Parecer nº 454/92/PGFN no 

qual se efetuou a  análise do art. 65 da Lei nº 8.383/91, que tratava acerca de 

operações de permuta, e que  confirmou a neutralidade fiscal das permutas 

puras.  

Ora, a tributação da permuta com criptomoedas, como realizada no 

presente caso, fere  o princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º/CF88), 

pois a lei tributária "deve atingir  manifestação ou aspectos dessa riqueza e, o 

que é mais importante, sem destruir a sua fonte  criadora. 37. O momento do 

fato gerador do imposto sobre a mais valia é o da alienação do  bem por um 

preço que ultrapasse a reposição do capital, momento em que se falaria de 

ganho  de capital. Ainda, conforme bem expõe Pontes de Miranda, na troca há 

uma concorrência sem  preço, pois os figurantes da relação jurídica não 

participam com dinheiro e, consequentemente  inexiste fato gerador do 

tributo.38 

A realização da renda está totalmente conectada com o princípio da 

capacidade  contributiva, estando sempre acompanhada da justiça e igualdade. 

Acerca do referido  princípio, assim dispõe o jurista Klaus Tipke39:   

 

Importante é em princípio a capacidade contributiva real não um potencial, possível 

e  presumível capacidade contributiva estimada fundada na aplicação do trabalho 

e do  patrimônio (caming capacity). 

  

Conclui-se, portanto, que a alienação não se confunde com a operação 

de permuta, não  havendo que se falar em ganho de capital no presente caso. 

                                                     
37 Parecer PGFN-PGA Nº 454-1992, de 07 de maio de 1992. 
38 Ibidem. 
39 YAMASHITA, Douglas; TIPKE, Klaus. Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva. 
São Paulo:  Malheiros, 2002, p.31. 
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Ainda nesse ponto, destaca-se o  que o E. TRF-4 já se debruçou sobre assunto 

semelhante, em que se discutia a incorporação  de ações como alienação, 

restando-se o entendimento de que:   

 

(...) ademais, que, mesmo que se considerasse a incorporação de ações como ato 

de  alienação, não estaria a situação dos autos enquadrada no âmbito da regra 

matriz de  incidência do IPRF. Pela simples e óbvia razão que nem toda alienação 

implica em  ganho de capital. (TRF-4, AC nº 5052793-42.2011.4.04.7000).  

 

Conforme se denota do voto acima transcrito, faz-se necessária a 

aplicação do mesmo  tratamento dado à permuta sem torna, uma vez que os 

valores de mercado das criptomoedas  são extremamente variáveis, não 

havendo aqui recebimento de valores que concretizem renda  tributável. Ou 

seja, há uma suposta renda pendente de concretização (realização de renda).   

Logo, a tributação pelo imposto de renda pessoa física no caso do 

Recorrente  acarretaria em tributação sobre renda virtual e, portanto, tributação 

sobre o patrimônio e não  sobre a renda efetivamente auferida, sob pena de 

violação ao princípio da capacidade  contributiva e ao regime de caixa, regra 

geral de tributação do imposto de renda da pessoa  física.  

Como se sabe, o regime de caixa é o regime financeiro aplicado às 

pessoas físicas, no  qual o ganho é reconhecido conforme o recebimento, sendo 

que os rendimentos serão  calculados no mês e no ano base em que forem 

recebidos. Ainda, conforme mencionado no r.  acórdão, verifica-se que a 

importância está na essencial deliberação acerca da troca das coisas,  e não no 

seu valor econômico. Ora, é possível que uma das partes possa querer dar, pela 

coisa  de outrem, algo de maior valor do que esta, justamente por condições 

pessoais que dizem  respeito à opinião das partes, ou podem ter algum valor 

efetivo ou estratégico relacionado à  parte. No entanto, não é possível afirmar 

que neste caso há ganho por uma das partes.  

Ademais, é necessário salientar que a própria Lei nº 13.259/16 

estabelece que o ganho  de capital ocorre quando há uma alienação de bens e 

direitos, sujeitando-se, assim, à  incidência do imposto de renda. Outrossim, 

tem-se que o ganho de capital é igual ao valor da  alienação reduzido o custo 
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do referido bem. Ocorre que, conforme já exposto, no presente  caso o 

Recorrente em momento algum alienou algum bem ou direito, assim como não 

há uma  cotação oficial dos referidos instrumentos. Pelo contrário, o Recorrente 

apenas efetuou trocas  com criptomoedas, não havendo que se falar em ganho 

de capital, e, consequentemente, em  incidência do imposto de renda.   

Inclusive, para fins comparativos, veja-se que, nos casos de bens e 

direitos adquiridos  e aplicações financeiras em moeda estrangeira com 

rendimentos auferidos originalmente em  reais, o ganho de capital irá 

corresponder à diferença positiva, em reais, entre o valor da  alienação com o 

custo de aquisição, conforme dispõe a IN SRF nº 118/2000. Essa diferença  será 

calculada por uma cotação oficial, que, no caso das criptomoedas, sequer 

existe. Desse  modo, não há como verificar o real valor das operações, 

diferentemente dos casos de  alienação de bens e direitos adquiridos no 

exterior, em que há uma cotação oficial.  

Verifica-se, portanto, que as operações com Bitcoins e Litcoins 

realizadas pelo  Recorrente caracterizam-se como permutas, e, 

consequentemente, não sujeitas à incidência do  Imposto de Renda, na medida 

em que as prestações se compensam mutuamente sem a  necessidade de 

atribuição de um preço à operação, de modo que a Recorrente e a exchange 

tomaram seus próprios critérios para o estabelecimento do valor de troca, pelos 

seus próprios interesses nas criptomoedas, sejam eles subjetivos, íntimos ou 

até mesmo eventos futuros que  tornariam as prestações juridicamente 

equivalentes, não sendo necessária uma justificativa  econômica.40 

No presente caso, quando da realização da operação de troca de um 

Bitcoin, por 150  (cento e cinquenta) Litcoins, houve a realização de uma 

permuta, não havendo que se falar em  ganho de capital. Ainda, na operação 

posterior, quando da troca de 150 (cento e cinquenta)  Litcoins por um 

automóvel, não há possibilidade de estabelecimento de um preço na  operação, 

pois não há indícios do valor de quanto valeria cada Bitcoin ou cada Litcoin no 

caso  em apreço, sendo, impossível, portanto, calcular o ganho de capital de 

                                                     
40 SCHNEIDER, Andrei Cesar. Ganho de capital na permuta de ações em fusões e aquisições. 
Porto Alegre:  Universidade Federal do Rio Grande do Sul  Faculdade de Direito. Departamento 
de Direito Econômico e  Direito do Trabalho. 2018. P. 31. 
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maneira confiável.   

Ainda, auferir o ganho de capital suscetível ao pagamento do tributo só 

ocorre no  momento em que há um fato concreto da alienação, ou ao menos 

reconhecido pelo direito  como tal, o que não ocorre com as permutes.41 

Outrossim, no caso em apreço, é necessário que seja apurada a renda 

realizada, sem  que a tributação atinja eventos econômicos incertos e 

incompletos. Conclui-se, desse modo,  que a permuta efetuada com as Bitcoins 

e Litcoins pelo Recorrente são substituições, não  sendo passíveis de sujeição 

ao IR, isso porque sem a realização de renda e a posterior  verificação da 

capacidade contributiva é impossível a cobrança do referido imposto.  

Importante destacar o recente entendimento do E. Superior Tribunal de 

Justiça acerca  da tributação de permutas imobiliárias. A 2ª Turma do E. STJ 

entendeu que não há incidência  de tributos federais nas operações de permuta 

de imóveis, acolhendo o acórdão do Tribunal  Regional Federal da 4ª Região, em 

situação em que se discutia a incidência de IRPJ e CSLL  sobre tais operações. 

Confira-se a ementa: 

   

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA  DE 

COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE  EQUIPARAÇÃO 

COM A COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA.  EXEGESE CORRETA DO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA PARCIAL DE  PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC.  (...) 3. A Corte a quo interpretou corretamente o 

art. 533 do CC, porquanto o  contrato de troca ou permuta não deverá ser 

equiparado na esfera tributária ao  contrato de compra e venda, pois não haverá, 

na maioria das vezes, auferimento  de receita, faturamento ou lucro na troca. Nesse 

sentido a lição do professor  Roque Antônio Carrazza, em seu livro Imposto sobre 

a Renda, ed. Malheiros, 2ª  edição, pag. 45, para quem "renda e proventos de 

qualquer natureza são os  acréscimos patrimoniais líquidos ocorridos entre duas 

datas legalmente  predeterminadas . (REsp 1733560/SC, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018)  

 

Diante disso, faz-se necessário a aplicação do princípio da isonomia 

tributária,  previsto constitucionalmente no art. 150, II da CF/88, pois o Recorrido 

                                                     
41 Ibidem. 
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não pode sofrer um  tratamento desigual diante de situações equivalentes, nos 

termos da jurisprudência do E.  STF42. Ora, no caso em apreço, assim como nos 

casos da não tributação por ganho de capital  em permuta de imóveis, o 

contribuinte não auferiu renda no momento da troca de bens.   

Sendo assim, não há que se falar em equiparação de permuta à compra 

e venda, pois,  não há acréscimo patrimonial auferido nesses casos, assim 

como no Auto de Infração ora  recorrido. Desse modo, resta cristalino o direito 

do Recorrente ao não pagamento do imposto  de renda sobre operações de 

permuta com as referidas criptomoedas, sob pena de violação à  isonomia e 

legalidade tributária (art. 150, I e II da CF/88).   

 

3.4 DA FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA  APLICAÇÃO DA 

PENALIDADE TRIBUTÁRIA  

 

Caso não sejam acolhidos os argumentos anteriormente expostos, o que 

se admite  apenas a título de argumentação, deve-se afastar a aplicação da 

multa que corresponde a 75%  do tributo exigido (art. 44, I, da Lei nº 9.430)43, 

aplicando-se o princípio da razoabilidade e da  proporcionalidade, ambos 

decorrentes da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da  CF/88).  

Isso porque, conforme já demonstrado, o contribuinte cumpriu com 

todas as suas  obrigações acessórias, ao contrário do que pressupõe o 

Recorrido. Além disso, há  incontestável insegurança jurídica para a presente 

autuação, haja vista que o tema em  discussão é totalmente novo e pendente 

de regulamentação no país.  

Sendo assim, não se demonstra proporcional e razoável a aplicação de 

                                                     
42 "O princípio da isonomia, refletido no sistema constitucional tributário (art. 5º c/c art. 150, II, 
CRFB/1988)  não se resume ao tratamento igualitário em toda e qualquer situação jurídica, mas, 
também, na implementação de  medidas com o escopo de minorar os fatores discriminatórios 
existentes, impondo, por vezes, tratamento  desigual em circunstâncias específicas e que 
militam em prol da igualdade. A isonomia sob o ângulo da  desigualação reclama correlação 
lógica entre o fator de discrímen e a desequiparação procedida que justifique os  interesses 
protegidos na Constituição (adequada correlação valorativa). [RE 640.905, rel. min. Luiz Fux, j. 
15- 12-2016, P, DJE de 1º-2-2018, Tema 573.]  
43 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I  de 75% 
(setenta e cinco  por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos 
casos de falta de pagamento ou  recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração 
inexata; [...] . 
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penalidade tão  elevada diante de uma conduta lícita pelo contribuinte, que, na 

tentativa de conhecer novas  tecnologias, se vê desamparado de 

regulamentação Estatal acerca das operações.   

Ora, se a própria autuação é totalmente incabível, ensejando diversos 

debates e  reflexões em nosso ordenamento jurídico, a fim de que se estabeleça 

segurança jurídica aos  contribuintes, que dirá a aplicação de penalidade de 75% 

do tributo devido em operações  envolvendo criptomoedas! Para embasar esse 

tópico, cita-se a seguinte ementa, retirada do  voto do Ministro Roberto Barroso, 

no julgamento do AI 727872:  

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.  MULTA 

MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO.  

INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE  DE MULTA. 

REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA  CORTE. 1. É possível 

realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao  confisco à luz da espécie de 

multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando  que as multas moratórias 

constituem um mero desestímulo ao adimplemento  tardio da obrigação tributária, 

nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável  a fixação do patamar de 20% do 

valor da obrigação principal. 3. Agravo  regimental parcialmente provido para 

reduzir a multa ao patamar de 20%.  (AI  727872 Ag’, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª 

Turma, DJe 18/05/2015) (G.N.)  

 

Sabe-se que, modernamente, as sanções tributárias são conhecidas não 

somente pelo  seu caráter punitivo, mas também pelos seus objetivos 

funcionais ou finalísticos. Assim, o  fenômeno jurídico não se reduz à mera 

repressão da conduta que desatende aos comandos  normativos, mas, antes, 

consubstancia-se em um instrumento de alteração da realidade social,  

buscando levar o contribuinte a direcionar as suas ações no sentido dos fins 

fixados pelo  ordenamento jurídico. Desta forma, as sanções tributárias não têm 

caráter exclusivamente  punitivo, muito menos arrecadatório, mas sim de 

contribuir para que as condutas se adequem  ao disposto nas normas legais.   

Ora, uma multa de 75% do valor do tributo supostamente devido 

representa evidente  desvirtuamento da penalidade tributária, que acaba sendo 

aplicada como mero fim de  incremento da arrecadação, se distanciando da 
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razoabilidade. Para que haja a fixação de uma  multa no patamar tão elevado, é 

necessário haver correlação entre a gravidade da conduta  punida e a sanção 

imposta. Na fixação de multa no patamar de 75% do tributo devido fica  evidente 

o desvirtuamento da função da penalidade tributária, que acaba sendo aplicada 

como  mero fim de incremento da arrecadação de um tema que sequer possui 

sua incidência  tributaria definida.  

Pelo contrário, o que se verifica é que o Recorrente agiu de boa-fé no 

momento da  declaração de seu Imposto de Renda, tendo preenchido suas 

obrigações acessórias de modo  correto, motivo pelo qual não pode vir a ser 

punido por uma multa de patamar tão elevado.  Ainda, nos termos da 

jurisprudência do E. STF, as penalidades devem necessariamente atender à 

razoabilidade e proporcionalidade. Logo, a aplicação da penalidade no presente  

caso, sem a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, é totalmente 

desproporcional.  Portanto, a instituição de multa excessiva, que ultrapasse o 

limite do razoável e do  proporcional, mesmo que visando teoricamente à 

punição dos que transgridam a legislação  tributária, constitui violação à 

razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da  jurisprudência do C. STF, 

motivo pelo qual deve ser excluída do presente Auto de Infração  ou, quando 

menos, reduzida em patamares proporcionais ao suposto ilícito cometido.  

 

IV. DO PEDIDO  

 

Por todo o exposto acima, respeitosamente, requer-se a Vossas 

Excelências que seja  dado provimento ao Recurso Extraordinário interposto, 

reconhecendo:  

(i) a nulidade da presente cobrança, em razão da violação aos princípios 

da  Legalidade, Devido Processo Legal, Segurança Jurídica e da Irretroatividade 

Norma  Tributária, diante da nulidade das provas que fundamentaram a 

lavratura do Auto de Infração  em face do Recorrente, assim como da 

incompetência da Receita Federal do Brasil em dispor  sobre a natureza das 

criptomoeda por meio de uma Instrução Normativa, em total  discordância com 

os arts. 1º, 5º, II, 5º, LVI; 5º, XXXVI; 18, 21, VII; 48, XIV; 146, III, a; 150,  I, II, III, a; 
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164; 145, §1º; da Constituição Federal de 1988;  

(ii) No mérito, o total provimento em virtude da inexistência de um fato 

jurídico  tributável pelo imposto de renda nas operações de permuta, nos termos 

dos artigos 150, II, e  art. 5º, inciso XXXVI, ambos da CF/88.  

(iii) Ad argumentandum, caso não se entenda pelo acolhimento dos 

argumentos acima  expostos, o que se admite para fins de argumentação, faz-

se necessário reconhecer a eminente  inconstitucionalidade da multa de 75% 

aplicada, ao passo que viola a razoabilidade e  proporcionalidade ao punir o 

contribuinte que age de boa-fé, violando o art. 5º, inciso  XXXVI, da CF/88;  

(iv) Não sendo este o entendimento deste E. Tribunal, e o que admite 

apenas a título  de argumentação, requer, ao final, sejam restringidos os efeitos 

da decisão com eficácia ex  tunc, de modo a enaltecer a segurança jurídica, 

conforme disposto no art. 27 da Lei n  9.868/00.  

Nestes termos, pede deferimento.  

Local, 05 de novembro de 2019.  

ADVOGADO  

OAB XX nº XXXX. 
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) PRESIDENTE DO COLENDO  

SUPREMO TRIBUNAL DO FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº_____  

RECORRENTE: Jorge Pereira   

RECORRIDO: União - Fazenda Nacional  

 

JORGE PEREIRA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem  

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus 

procuradores,  apresentar MEMORIAIS, reiterando as razões de fato e os 

fundamentos de direito que  ensejam o provimento do Recurso Extraordinário.  

 

I. BREVE SÍNTESE DA LIDE  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Jorge Pereira, ora 

Recorrente, com  fundamento nos seguintes dispositivos, art. 1º, art. 5º, inciso 

II, art. 18º, art. 21º, inciso ”II, art. 102, inciso III, alínea a , art. 146, incisos I e III, 

alínea a  e art. 150, incisos I e III,  todos da Constituição Federal, em face do v. 

acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal  Regional Federal da _ Região que, 

mantendo a r. decisão do Juízo a quo, julgou improcedente  no mérito a Ação 

proposta pelo Recorrente para a extinção do crédito tributário ora em  

discussão.  

O Recorrente, no ano de 2016, dirigiu-se até uma exchange com alto 

índice de  confiabilidade e lá adquiriu um Bitcoin pelo valor total à época de R$ 

3.500,00 (três mil e  quinhentos reais).   

Em 2017, o Recorrente, ciente de suas obrigações tributárias, realizou a 

Declaração de  Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2016. Nela, 

declarou a unidade de Bitcoin adquirida pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), não obstante a inexistência  de uma cotação oficial para as 
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operações com criptoativos.1  

Ainda nesse ano, houve valorização da espécie de criptoativo adquirida 

pelo  Recorrente, momento em que passou a corresponder ao preço de mercado 

de R$ 66.000,00  (sessenta e seis mil reais). Coincidentemente, no mesmo 

período, o Recorrente decidiu  permutar, por meio da mesma Exchange, o Bitcoin 

de sua titularidade por cento e cinquenta  Litcoins  espécie distinta de seu 

criptoativo original.   

Frise-se, desde logo, que a operação de permuta realizada conservou o 

valor de R$  66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Explica-se: o Bitcoin 

permutado por cento e cinquenta  Litcoins manteve o valor anteriormente 

referido. Isso, porque houve tão somente a troca entre  espécies de criptoativos 

avaliadas nos mesmos R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e,  portanto, sem 

o recebimento de qualquer valor em espécie por parte do Recorrente.  

Sucessivamente, os cento e cinquenta Liticoins de propriedade do 

Recorrente  valorizaram sobremaneira, de tal modo que passaram a dispor de 

um valor de mercado no  importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 

novamente, segundo cotações não oficiais  da moeda.  

Na sequência, o Recorrente, no fim do ano de 2017, realizou nova 

operação de  permuta, ao trocar os cento e cinquenta Litcoins de sua 

titularidade por um veículo. A loja em  que o Recorrente se interessou pelo 

automóvel, destaque-se, admitia como forma de  pagamento o criptoativo 

Litcoin  o que evidencia a ocorrência do fato permutativo.  

No ano de 2018, o Recorrente, no exercício de suas obrigações como 

contribuinte,  informou o veículo obtido a título de permuta em sua Declaração 

de Ajuste Anual, referente  ao ano-calendário de 2017. Cumpriu, assim, 

exatamente o que se entendia devido ao  Recorrido e exigido pelas orientações 

da Receita Federal acerca da declaração de criptoativos  como bens e direitos.  

Em que pese a boa-fé do Recorrente, no dia 15 de maio de 2019 foi 

surpreendido pela  lavratura de um Auto de Infração e Imposição de Multa  

AIIM  por parte da Receita  Federal do Brasil, por razões improcedentes.  

                                                     
1 O termo criptoativo se apresenta como o mais adequado, uma vez que, por se tratar de um 
termo genérico,  comporta inúmeras espécies de criptos, além de fazer menção a tokens, ativos 
digitais e ativos criptografados 
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Em resumo, a autuação teve por base a suposta ausência de declaração 

e recolhimento  do Imposto de Renda no ganho de capital referente à alienação 

de um Bitcoin, adquirido por  R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), bem 

como na sua utilização para a aquisição   na  expressão utilizada pelo fisco 

 de cento e cinquenta Litcoins, em operação avaliada em R$  66.000,00 

(sessenta e seis mil reais).  

Ademais, o Recorrido alega a ausência de recolhimento do Imposto de 

Renda por  suposto ganho de capital referente à alienação  dos mesmos cento 

e cinquenta Litcoins,  "obtidos" em 2017 e avaliados no importe de R$ 66.000,00 

(sessenta e seis mil reais), os quais supostamente teriam sido "alienados" para 

a compra de um carro em operação fixada  em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais).  

Por fim, a autuação ainda considerou a ausência de declarações para a 

apuração do  ganho de capital nos meses subsequentes às operações, assim 

como a inexistência de  transcrição destas na Declaração de Ajuste Anual do 

Recorrente.  

De acordo com a Recorrida, os fundamentos legais para a lavratura do 

auto de  infração decorreram das previsões do art. 118 da Lei nº 5.172 - Código 

Tributário Nacional,  art. 21 inciso I, da Lei nº 8.981 de 1995, além do art. 3º §§ 

3º e 4º, da Lei nº 7.713 de 1988.  Relativamente à multa, sua aplicação teve por 

base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430 de  1996, e a taxa de juros SELIC, nos 

termos da Lei nº 9.065 de 1995.  

Irresignado, não restou outra alternativa ao Recorrente além da 

judicialização de  medida que originou a presente discussão, demonstrando as 

razões de fato e de direito para  que obtivesse a tutela pretendida, qual seja, a 

insubsistência da cobrança diante da ausência de  fato jurídico tributável pelo 

imposto de renda.  

Entretanto, a pretensão do Recorrente foi julgada improcedente pelas 

instâncias  ordinárias. Não obstante, e com o devido respeito, conforme será 

amplamente demonstrado  nas razões do presente Recurso Extraordinário, há 

evidente nulidade no Auto de Infração  lavrado em decorrência de operações 

que sequer revelam acréscimo patrimonial sujeito ao  pagamento do Imposto 
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sobre a Renda. É o que se passa a expor.  

 

II. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO  

 

2.1 DA INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB  

 

Antes de adentrar no controvertido tema da natureza dos criptoativos e 

das  implicações relativas à sua tributação, faz-se necessário, em sede 

preliminar, o  questionamento da matéria de repartição de competências, pois, 

como se demonstrará a  seguir, é evidente a impossibilidade da Receita 

Federal do Brasil, para fins exclusivamente  arrecadatórios, definir 

conceitualmente um criptoativo sem que haja observância ao pacto  

federativo, verdadeira cláusula pétrea, e ao princípio da legalidade, nos termos 

das limitações  impostas pelo próprio texto constitucional.  

Não se pode olvidar que a criação, regulação de cobrança e fiscalização 

de tributos  têm o seu prelúdio na Constituição.2 É certo que o constituinte 

brasileiro buscou estabelecer  os limites das competências tributárias, 

repartindo-as entre as pessoas políticas representadas  nas figuras da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo que reservou apenas  uma 

pequena margem de liberdade ao legislador ordinário.  

Nesse ínterim, a RFB, enquanto órgão vinculado à União, estaria limitada 

a exercícios  regulatórios, não podendo dispor sobre a incidência de tributo 

sobre um tema pendente de definição, uma vez que não possui competência 

para tanto.   

O desenvolvimento das tecnologias disruptivas tem gerado grande 

impacto no mundo  jurídico, especialmente em relação à tributação dos 

criptoativos. A ciência do direito tem se  debruçado sobre esse tema e as 

recentes produções apresentam grandes dificuldades no  alcance do caráter 

conclusivo do que foi e ainda está sendo produzido sobre o assunto, dada  sua 

imensa complexidade. Daí a razão da presente preliminar de mérito.   

                                                     
2 FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e competência tributária. Revista Brasileira de 
Políticas  Públicas. ISSN 223-1677, Vol. 7, nº 3. 2017. p. 94.  
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Ora, como admitir a competência da Receita Federal para definir o 

conceito, regular a  cobrança e fiscalizar situações jurídicas relacionadas às 

operações com criptoativos a partir de  uma Instrução Normativa de um assunto 

ainda sem definição por parte das Autoridades  Regulatórias, doutrina e 

jurisprudência?3 

O tema se reveste de enorme complexidade, pois a identificação do 

apropriado e  efetivo ente competente é, ainda, controvertido. Nesse sentido é a 

ponderação de Guilherme  Broto Follador sobre a dificuldade de identificação da 

competência tributária em operações  com criptoativos. Veja-se:  

 

(...) no Brasil, por conta do caráter federativo e constitucionalmente rígido do  

sistema de repartições das competências tributárias, em que os conceitos 

utilizados  pela Constituição para a outorga de competências tributárias têm 

grande relevância,  todas e cada uma dessas possibilidades interpretativas têm de 

ser levadas em conta  antes de se poder descer ao exame da legislação relativa a 

cada tributo. Não se pode  recorrer às leis complementares e ordinárias antes de 

chegar o mais próximo  possível de esgotar o enfrentamento constitucional da 

matéria.4 
 

 

É justamente pela ausência de uma definição concreta que a regulação 

dos criptoativos  depende necessariamente de lei, e não mera Instrução 

Normativa, cujo condão é o de apenas  esclarecer obscuridades na 

interpretação e aplicação da legislação preexistente.  

Em que pese a presença genérica do princípio da legalidade em nosso 

ordenamento  art. 5º, inciso II da Constituição Federal , o legislador cuidou 

de prever, no campo tributário, o princípio da estrita legalidade, expresso no 

art. 150, inciso I, da Constituição Federal.5 Extrai-se da exegese do referido 

dispositivo que somente as pessoas políticas de direito  público interno 

poderão instituir ou aumentar tributos mediante expedição de lei, a qual, para  

                                                     
3 Note-se as divergentes manifestações da CVM, Banco Central e RFB expostas adiante no item 
3.1 
4 FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e competência tributária. Revista Brasileira de 
Políticas  Públicas. ISSN 223-1677, Vol. 7, nº 3. 2017. p. 101 
5  CO—STIT“IÇÃO FEDE’AL. Art. 150: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é  vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou 
aumentar tributo sem lei que o  estabeleça  
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além disso, deverá trazer em seu bojo os elementos descritores do fato 

jurídico e prescritores  da relação jurídica obrigacional .6 

De acordo com Roque Antonio Carrazza, sem a precisa tipificação do 

dispositivo  mencionado, de nada valem regulamentos, portarias, atos 

administrativos e outros atos  normativos infralegais: por si sós, não têm a 

propriedade de criar ônus ou gravames para os  contribuintes . 7  Em outras 

palavras, não se pode admitir que uma Instrução Normativa onere  este 

Recorrente, na medida em que, conforme o inciso III do art. 1º do Anexo I do 

Regimento  Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,8 as instruções 

normativas tão somente  interpretam e aplicam a legislação tributária.  

Lembra-se, ainda, que anteriormente à publicação da Instrução 

Normativa n.º  1.888/19, a Receita Federal do Brasil já havia se manifestado, por 

meio de sua plataforma  perguntas e respostas , no sentido de que as 

criptomoedas poderiam ser equiparadas aos  ativos financeiros. Contudo, 

mostra-se inapropriada a via eleita para definir a forma de  tributação dos 

criptoativos, pois, frise-se, qualquer ato administrativo deve estar em  

consonância com a legislação constitucional e infraconstitucional.   

Aliás, esta E. Corte já se posicionou confirmando o entendimento de que 

são  inconstitucionais atos puramente administrativos que não observem, 

efetivamente, o princípio  da legalidade.9 Diante deste panorama, constata-se 

que a referida Instrução Normativa  publicada pela Receita Federal do Brasil, 

bem como uma mera descrição em perguntas e  respostas  em seu sítio 

eletrônico, estão revestidos de inconstitucionalidade, por afrontar o  princípio da 

legalidade, motivo pelo qual se mostra indevida a imposição tributária.  

Ademais, mostra-se indispensável a implementação de Lei 

                                                     
6 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 24ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2012. p.  208. 
7  CARRAZA. Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros  Editores. pág. 275 
8 B’ASIL. ’eceita Federal do Brasil. Portaria –F nº 430, de 09 de outubro de 2017. Art. 1º: A 
Secretaria da  Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico singular, diretamente 
subordinado ao Ministro de Estado da  Fazenda, tem por finalidade: III - interpretar e aplicar a 
legislação tributária, aduaneira, de custeio previdenciário  e correlata, e editar os atos 
normativos e as instruções necessárias à sua execução   
9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 1166552, Relator: Min. Ricardo Lewandowdki, julgado 
em  15/03/2019. 
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Complementar que defina,  especificamente, o tema aqui examinado. Isso, 

porque dispõe o art. 146, inciso III, alínea a ,  da Constituição Federal, que cabe 

à Lei Complementar estabelecer normas gerais para a  definição de tributos e 

suas espécies, seus fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes,  devendo 

ainda, posteriormente, submeter-se às casas do Congresso Nacional.10 

De fato, não poderia ser outra a interpretação no presente caso. Diante 

de uma  indefinição para a natureza dos criptoativos, tanto em termos 

regulatórios como do próprio  Estado enquanto nação, qualquer definição 

tributária poderia ensejar evidente conflito de  competência entre os entes 

federativos. Daí a razão pela qual é imprescindível a edição de Lei  

Complementar sobre o tema.  

Ocorre, contudo, que a Receita Federal do Brasil inobservou o dispositivo 

supracitado  ao regular, por meio de Instrução Normativa, operações com 

criptoativos, incorrendo,  portanto, em inconstitucionalidade formal, uma vez 

que não houve o devido processo  legislativo. Destaca-se que não há sequer Lei 

Ordinária dispondo sobre o tema, na remota  hipótese de se considerar que este 

instrumento pudesse suprir a lacuna com a intenção de  tributar as referidas 

operações.  

O Recorrente entende ser necessário o estabelecimento de uma diretriz 

a ser percorrida que deve estar em conformidade com o pacto federativo, os 

princípios constitucionais  tributários e a própria Constituição. Afinal, 

inexistindo definições acerca do tema pelas  entidades competentes, conforme 

se verá adiante, qualquer ente federativo poderia  argumentar ser o ente 

competente para a exigência do tributo em tais operações.  

Além do mais, ainda que as operações realizadas com os criptoativos 

fossem  enquadradas como renda para fins tributários  o que, desde logo, 

admite-se apenas a título  argumentativo , a competência da Receita Federal 

do Brasil estaria limitada à instituição de  deveres acessórios, conforme dispõe 

artigo 16 da Lei 9.779/99.11 Porém, como se percebe, a  Instrução Normativa, 

                                                     
10 CO—STIT“IÇÃO FEDE’AL. Art. 146: Cabe à lei complementar: III - estabelecer normas gerais 
em matéria  de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas 
espécies, bem como, em relação  aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos 
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e  contribuintes  
11 BRASIL. Lei 9.779/1999. Art. 16: Compete à Secretaria da ’eceita Federal dispor sobre as 
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assim como o simples perguntas e respostas  disponibilizado em sítio  

eletrônico, ultrapassou limites constitucionais, usurpando competência 

legislativa.  

Pelo exposto, mostra-se evidente a invasão de competência por parte da 

Receita  Federal do Brasil, em razão da inobservância dos princípios federativo 

e da estrita legalidade,  previstos, respectivamente, nos arts. 1º e 150 da 

Constituição Federal. Portanto, caberia ao  referido órgão tão somente instituir 

deveres acessórios e não, como se pretende, a partir de  uma Instrução 

Normativa, definir a natureza dos criptoativos e a sua forma de tributação.  

 

2.2 DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS PELA EXCHANGE E DA 

IRRETROATIVIDADE NA IN 1.888/2019  

 

A despeito da consideração acerca da incompetência da Receita Federal 

para dispor sobre a natureza dos criptoativos, há de ser considerada a flagrante 

inconstitucionalidade da autuação lavrada em face do Recorrente diante da 

quebra de sigilo de dados e irretroatividade das disposições elencadas na IN 

1.888/2019.  

De modo a esclarecer o tema, resta imperativo salientar a importância 

dos direitos fundamentais à intimidade e privacidade, dispostos no art. 5º, 

inciso X da Constituição Federal. 12  Uma vez que o presente caso trata de 

operações envolvendo criptoativos, nesse primeiro momento, mostra-se salutar 

demonstrar a imprescindibilidade do sigilo de dados para essas novas 

tecnologias.  

Além de notória, a existência de extenso debate sobre o tema dos 

criptoativos atualmente tem sido motivo de diversos tipos de posicionamento, 

tanto econômicos quanto jurídicos, acerca da natureza desta nova tecnologia. 

                                                     
obrigações  acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, 
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e  condições para o seu cumprimento e o respectivo 
responsável  
12 CO—STIT“IÇÃO FEDE’AL. Art. 5º, X: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação.  
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Tamanha é a relevância do tema que a busca pela regulamentação das 

operações envolvendo as criptomoedas é palco de discussões entre diversos 

países e órgãos regulatórios em âmbito mundial.  

Por conseguinte, os tratamentos jurídicos ao tema são dos mais 

diversos, a depender do posicionamento de cada país. Afinal, bem se sabe que 

a regulação dos criptoativos tem papel essencial não apenas para fins 

arrecadatórios, mas igualmente a respeito das implicações que sua natureza 

pode trazer no tocante à segurança jurídica do próprio contribuinte no que se 

refere às operações realizadas por meio desta nova tecnologia.  

Cabe, então, demonstrar que diante de um tema tão relevante, em 

especial no campo tributário, a atuação não apenas da Receita Federal do Brasil, 

mas da própria Administração Pública, deve se dar de modo a zelar, acima de 

tudo, pela segurança jurídica.  

Desse modo, salta aos olhos a alegação da Recorrida de que a quebra do 

sigilo de dados do contribuinte é legítima, diante do recebimento de 

informações da Exchange que intermediou suas transações, as quais 

fundamentaram a lavratura do AIIM que ensejou a presente cobrança. Como se 

demonstrará, a violação das informações privadas do Recorrente, por parte da 

Exchange, é vício de nulidade flagrante que acomete a presente autuação.  

Nos termos do art. 6º, da Lei Complementar 105/2001, instituto que 

regula a quebra de sigilo das instituições financeiras, vê-se que é autorizado o 

exame de documentos e registros, excepcionalmente, em casos em que houver 

processo administrativo ou procedimento fiscal já instaurado pelas autoridades 

competentes.13Deve-se destacar, além disso, que tais informações deverão ser 

indispensáveis à autoridade administrativa de modo a justificar a quebra do 

sigilo de dados.  

Ora, o conceito de indispensabilidade de que trata o art. 6º da referida Lei 

Complementar não comporta juízo de valor com ampla discricionariedade. 

                                                     
13 LC 105/2001.Art. 6º: As autoridades e os agentes fiscais tributários da “nião, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípiossomente poderão examinar documentos, livros e registros 
de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações 
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em 
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 
competente.  
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Muito pelo contrário, extenso rol no art. 3º, do Decreto nº 3.724/2001, preceitua 

as hipóteses em que a RFB terá acesso a essas informações  enquanto 

taxativamente escolhidas como indispensáveis.  

Contudo, resta nítido que os fatos em questão não se subsumem a 

nenhuma das hipóteses do referido artigo. Afinal, todas as informações 

necessárias e relevantes sobre as operações financeiras realizadas pelo 

contribuinte foram formalizadas em tempo hábil na sua declaração de ajuste 

anual do imposto de renda.  

Outrossim, dispõe ainda o art. 5º, §4º, da Lei Complementar 105/2001, 

que as informações prestadas pelas instituições financeiras, mediante quebra 

de sigilo, acerca das operações efetuadas pelos usuários de seus serviços 

somente deverão ocorrer em situações delimitadas na referendada legislação.14 

Portanto, gerariam azo para que a entidade fiscalizadora requisitasse a quebra 

do sigilo de informações apenas os casos de detecção de indícios de falhas, 

incorreções, omissões ou de cometimento de ilícito fiscal. 

Para tanto, o procedimento previsto na legislação deve ser a elaboração 

da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira  RMF  

destinada ao contribuinte, requisito esse impreterível para a prestação de 

informações à autoridade competente.  

Contudo, nenhum desses procedimentos legais ocorreu, haja vista ter a 

Exchange disponibilizado não apenas as informações sigilosas das operações 

envolvendo criptoativos efetuadas pelo contribuinte, sem requerimento de 

qualquer autoridade fiscalizadora, mas também, por parte desta, não ter havido 

sequer a cientificação ou notificação do contribuinte do feito  inclusive para 

prestar esclarecimentos, caso necessário.  

Além disso, é impreterível salientar que a LC 105/2001, que embasa as 

eventuais hipóteses de quebra de sigilo, destina-se apenas às instituições 

financeiras. Para tanto, o conceito destas, novamente, é taxativo, conforme o rol 

                                                     
14 LC 105/2001.Art. 5º, §4º: ’ecebidas as informações de que trata este artigo, se detectados 
indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade 
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como 
realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.  
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do art. 1º, §1º da referida legislação. 15  A própria Comissão de Valores 

–obiliários já emitiu nota a respeito do conceito das chamadas Exchanges , as 

quais não se enquadram no conceito de instituições financeiras, conforme se 

expõe a seguir  

 

—o Brasil, as chamadas exchanges  de ativos virtuais são empresas prestadoras 

de serviços não regulamentadas pela CVM, que oferecem os serviços de 

negociação, pós-negociação e custórida de ativos virtais que não caracterizam 

valores moniliários. Essas empresas não são autorizadas a prestar quaisquer 

serviços relativos a ativos financeiros. Quando o ativo financeiro envolvido for um  

valor mobiliário, tais empresas devem buscar os registros devidos para o exercício  

das atividades citadas junto à CVM (grifo nosso).16 

 

Portanto, diante da interpretação dos próprios órgãos responsáveis pelas 

instituições financeiras, evidencia-se que as Exchanges não se enquadram 

nessa categoria, sendo completamente inconstitucionais as provas arroladas 

aos presentes autos e que embasam a autuação ora questionada diante do 

confronto com artigo 5º, inciso LVI, da CF.  

Ademais, ainda que se valesse do regramento disposto na LC 105/2001, 

data venia, inaplicável à presente baila, não foram sequer minimamente 

obedecidos os procedimentos legais de prestação de informações à Receita 

Federal do Brasil. A recorrida, ao se basear em provas ilegais, incorre não 

apenas em incongruência, mas em irreparável vício de nulidade na presente 

autuação, conforme dispõe art. 5º, LVI da CF/88. 

Para além disso, mister apontar que a quebra de sigilo das informações 

                                                     
15  LC 105/2001. Art. 1o: As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações 
ativas e passivas e serviços prestados. § 1o São consideradas instituições financeiras, para os 
efeitos desta Lei Complementar: I  os bancos de qualquer espécie; II  distribuidoras de 
valores mobiliários; III  corretoras de câmbio e de valores mobiliários; IV  sociedades de 
crédito, financiamento e investimentos; V  sociedades de crédito imobiliário; VI  
administradoras de cartões de crédito; VII  sociedades de arrendamento mercantil; VIII  
administradoras de mercado de balcão organizado; IX  cooperativas de crédito; X  
associações de poupança e empréstimo; XI  bolsas de valores e de mercadorias e futuros; XII 

 entidades de liquidação e compensação; XIII  outras sociedades que, em razão da natureza 
de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho –onetário —acional.   
16 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Notícias: Frequently Asked Questions - Initial Coin 
offerings (ICOs). Publicada em: 16 nov. 2017. 
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pessoais do contribuinte representa grave violação à própria lei de proteção 

geral de dados (Lei nº 13.709/2018). Tal fato representa afronta direta os 

princípios previstos no art. 6º do referido instituto, tais como a segurança dos 

dados, comprovação da necessidade do tratamento dos dados pessoais e 

transparência ao seu titular  o que não ocorreu devido à unilateralidade da 

prestação de informações e falta de consentimento do contribuinte.17 

Não bastasse a utilização de provas ilícitas, o dispositivo legal que 

embasa a presente autuação  a Instrução Normativa 1.888/2019 18  é 

posterior aos fatos ocorridos, de modo que pretende a Recorrida legitimar a 

retroatividade deste instituto em malefício do contribuinte  fato que não pode, 

de maneira alguma, ser admitido.  

Diante de tamanha incongruência na presente autuação, impende 

relembrar o elevado grau de importância do momento do fato jurídico tributário. 

Afinal, é dele que nasce a própria obrigação tributária, culminando na aplicação 

da lei vigente àquele tempo, conforme elucida Rui Barbosa já em seu Curso de 

Direito Tributário de 1969.19
 

Acrescente-se, ainda, que a própria Constituição Federal, em seu art. 150, 

III, alínea a ,20 veda a retroatividade da legislação tributária. O art. 5º, inciso 

XXXVI, do mesmo instituto,21 novamente advoga pela irretroatividade, afinal as 

normas jurídicas devem se voltar para frente e, portanto, sem atingir fatos 

                                                     
17 CONSTITUIÇÃO FEDERAL.Art. 5º,LVI: são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 
meios ilícitos.   
18 Lei nº 13.709.Art. 6º: As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a 
boa-fé e os seguintes princípios: III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo 
necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; VI - 
transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis 
sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os 
segredos comercial e industrial; VII - segurança: utilização de medidas técnicas e 
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.   
19  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa nº 1888/2019. Disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=10059
2. 
20 RUY BARBOSA, Direito Financeiro. Curso de Direito Tributário. 1º Tomo, 2ª. ed. Editora José 
Bushatsky, 1969, p. 115. 
21  CO—STIT“IÇÃO FEDE’AL. Art. 150: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II - cobrar 
tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 
houver instituído ou aumentado.  
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anteriores sob o pretexto arrecadatório.  

De igual modo preceitua o art. 9º, inciso II do CTN, ao dispor que é vedada 

à “nião a cobrança de imposto sobre o patrimônio e renda com base em lei 

posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda .22 Coaduna 

desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar os Embargos 

de Declaração no Recurso Especial nº 1686724, sustentou que as instruções 

normativas não podem alargar a base de cálculo do tributo, muito menos 

retroagir desfavoravelmente ao contribuinte:  

 

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO 

INEXISTENTES. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 

TCFA.CONCESSIONÁRIA DE AUTOMÓVEIS. TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 

ATIVIDADE RETIRADA DO ROL DAS SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO 

RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE.  

"norma infralegal não pode criar nem majorar tributo" e, por isso, "essas instruções  

normativas devem ser consideradas como atos meramente interpretativos da lei, 

de modo a retroagir em favor do contribuinte (CTN, art. 106, I)" (fl. 287, e-STJ).  

Tempus regit actum, portanto deve-se aplicar o art. 144 do Código Tributário 

Nacional e a diretriz da irretroatividade das normas, de ordem, inclusive, 

constitucional (art. 150, III, a, da Constituição de 1988).6. No caso concreto, não se  

está diante de mera interpretação da norma anterior, o que ensejaria a aplicação 

do art. 106, I, do CTN, pois a redação atual promove alteração radical na tributação 

da atividade, inovando no ordenamento jurídico em vez de explicitar normas 

anteriores. 23 
 

Ainda sobre o tema, Paulo de Barros de Carvalho sustenta que fere a 

consciência jurídica das nações civilizadas a ideia de que a lei possa colher 

fatos pretéritos, já consolidados e cujos efeitos se canalizaram regularmente 

em consonância com as diretrizes da ordem constitucional .24 É preciso que o 

Recorrente possa confiar na legitimidade no cumprimento das disposições 

                                                     
22 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Art. 5º, XXX”I CF/88: a lei não prejudicará o direito adquirido, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada.  
23 ĆDIGO T’IB“TÁ’IO —ACIO—AL. Art. 9º: É vedado à “nião, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios: II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à 
data inicial do exercício financeiro a que corresponda.  
24 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Embargos de Declaração no REsp nº 1686724. Rel. Min. 
Herman Benjamin. Publicado em 24 mai. 2018.  
 



842 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

constitucionais e na inviolabilidade de seus dados pessoais, afinal, deve ser 

resguardada a segurança jurídica que constitucionalmente lhe é assegurada.  

Em conclusão, diante de todo o exposto, resta mais que comprovada a 

inconstitucionalidade da presente autuação, a qual se embasa não apenas em 

provas obtidas de forma ilícita, mas também afronta os princípios da 

irretroatividade, segurança jurídica, legalidade, privacidade e sigilo.  

 

III. DAS RAZÕES PARA O PROVIMENTO DO RECURSO  

 

3.1 DAS OPERAÇÕES, NATUREZA E IMPLICAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DOS 

CRIPTOATIVOS  

 

De início, faz-se necessário exame sobre o modo de funcionamento e a 

possibilidade  de se estabelecer a natureza jurídica dos criptoativos, os quais 

decorrem de recente tecnologia   denominada blockchain  que possibilita a 

realização de diversas operações, a exemplo da  circulação de recursos 

financeiros, sem que haja a necessidade de terceiro de confiança, vez  que a 

lisura das transações é garantida pelos próprios usuários.  

De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Criptoeconomia, 

Natália  Garcia, a blockchain permite que as informações relativas às operações 

já consolidadas sejam  verificadas por qualquer pessoa que possua acesso à 

internet, inviabilizando ataques à cadeia  de informações e dispensando 

controle por entidade central  tais como bancos e outras  instituições 

financeiras.25 

Isso, porque é pelo processo de mineração que ocorre a validação das 

transações que,  conforme explica Guilherme Gatto Fonseca, consiste na 

liberação de novos blocos de  transações que precisam ser descobertos e 

descriptografados, momento em que os usuários  despendem força 

computacional na expectativa de receber Bitcoins como recompense. 26  A  

                                                     
25 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
126 
26  CCT/CAE - Regulamentação de criptomoedas - 26/06/2019. TV Senado. YouTube. 
2h51min38s.  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ooscw8ihxfE.(acesso 
25/07/19) 23mim20s 
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mineração e consequente criação dos criptoativos, note-se, são realizadas pelo 

próprio sistema  àquele que primeiro alcançar a solução para um bloco de 

dados, dispensando, portanto, a  emissão por ente central.   

Em se tratando de tecnologia disruptiva, deve-se enfrentar o 

controvertido tema sobre  a definição da natureza dos criptoativos  se é que 

podemos defini-los de apenas uma maneira   para, em seguida, discorrer sobre 

suas possíveis implicações em matéria tributária. Estudos  recentes buscaram 

elucidar a questão e apresentaram alguns dos possíveis enquadramentos  

jurídicos atribuíveis aos criptoativos, sem, no entanto, alcançar consenso.   

Uma primeira definição dos criptoativos poderia ser o enquadramento 

como moeda.  Esse entendimento, todavia, vem sendo rechaçado pela doutrina, 

uma vez que somente o  Estado, conforme disposição do art. 21, inciso VII da 

Constituição,27 possuiria competência  para dispor sobre a existência de moeda 

local ou estrangeira. Ausente emissão estatal,  estariam afastadas as 

características essenciais da moeda  quais sejam, seu curso legal e  forçado 

, consoante o entendimento já exarado por esta Colenda Corte.28 

Aliás, o Banco Central se manifestou, por meio dos Comunicados 

25.306/2014 e  31.379/2017, afirmando que os criptoativos não são moedas, 

muito menos moedas  eletrônicas, dado que não são emitidas nem garantidas 

por uma autoridade monetária.  

Há quem diga que seria possível classificar os criptoativos como meio 

de troca e/ou unidade conta, a despeito de existirem argumentos contrários 

em razão da necessidade de uma  referência de valor e sua alta volatilidade. 

Entretanto, dadas as múltiplas finalidades dos  criptoativos, diversos autores 

advogam pela impossibilidade deste enquadramento, na medida  em que 

seriam ainda fracos catalisadores de trocas.29 

Indo adiante, possível ainda seria enquadrar os criptoativos como meios 

de  pagamento, os quais poderiam se sujeitar, inclusive, à tributação sobre o 

                                                     
27 FONSECA, Guilherme Gatto. Controvérsias Tributárias nas Operações em Moedas Virtuais no 
Brasil e  no Mundo. Monografia - Faculdade de Direito, Universidade de Brasília - UnB, Brasília 
- DF, 2018. p. 09 
28 CO—STIT“IÇÃO FEDE’AL. Art. 21: Compete à “nião: ”II - emitir moeda  
29 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 478.410/SP, Min. Relator Eros Grau, julgado em 
10/03/2010. 
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consumo (ICMS,  IPI). De mais a mais, há quem diga que os criptoativos 

poderiam ser classificados como  valores mobiliários. Tal afirmação decorre da 

possibilidade de sua utilização em operações de  Initial Coin Offering que, de 

acordo com a CVM, são:   

 

captações públicas de recursos, tendo como contrapartida a emissão de ativos   

virtuais, também conhecidos como tokens ou coins, junto ao público investidor. 

Tais  ativos virtuais, por sua vez, a depender do contexto econômico de sua 

emissão e dos  direitos conferidos aos investidores, podem representar valores 

mobiliários, nos  termos do art. 2º, da Lei 6.385/76.30 

 

Todavia a CVM, de forma explícita, manifestou-se no sentido de que as 

operações em  ICO não se encontram sob sua competência, posto que 

determinadas operações não se  configuram como ofertas públicas de valores 

imobiliários. Posicionou-se, ainda, por meio do  Ofício Circular 1/2018, 

utilizando-se do termo criptomoedas, de que estas não são ativos  financeiros 

e, por essa razão, a sua aquisição por fundo de investimentos não seria cabível.  

Por fim, em posicionamento que é seguido pela Recorrida, há 

entendimento de que os  criptoativos estariam compreendidos no conceito de 

ativo financeiro. Tal inferência se  justificaria por ser um ativo não físico cujo 

valor é derivado de uma reivindicação contratual,  como depósitos bancários, 

títulos e ações. 31 

Diante deste quadro instável, e considerando as suas possíveis formas 

de uso, nota-se  que os criptoativos possuem natureza camaleônica, visto que 

os campos social e econômico  em que estão inseridos influenciam diretamente 

a sua funcionalidade.  

Ademais, para reforçar a complexidade do tema, traz-se à tona o direito 

comparado,  para demonstrar o posicionamento de outras jurisdições que já 

regulamentaram ou estão  buscando regulamentar os eventos relacionados às 

operações envolvendo criptoativos,  justamente para atestar a falta de uma 

                                                     
30  NEVES, Bárbara das; CÍCERI, Pedro Vitor Botan. A tributação dos criptoativos no Brasil: 
desafios das  tecnologias disruptivas e o tratamento tributário brasileiro. Revista Jurídica da 
Escola Superior de  Advocacia da OAB-PR Ano 3 - Número 3 - Dezembro de 2018. p. 6 
31  COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS. Notícias. Disponível em 
<http://www.cvm.gov.br/noticias/arq  uivos/2017/20171011-1.html >. Acesso em 18/08/2019.  
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única interpretação possível sobre o tema.  

O Japão foi pioneiro em se empenhar para criar uma regulamentação 

para operações  envolvendo moedas virtuais 32 , quando, em 2017, publicou 

norma que enquadrava o Bitcoin como meio de pagamento. Diferentemente, na 

Lituânia, as já mencionadas operações de ICO  são classificadas como valores 

imobiliários ou moeda, descritas por meio de um fluxograma  que, 

sucessivamente, indica a regulamentação existente e aplicável na categoria que 

fora  determinada.33 Apresenta-se, por outro lado, o posicionamento da União 

Europeia, que  definiu os criptoativos como meio de pagamento, apesar de ter o 

Banco Central Europeu se  manifestado, posteriormente, caracterizando-os 

como mero meio de troca. 34  Justamente em  razão de distintos 

posicionamentos apresentados, percebe-se que a instabilidade sobre o tema  

está presente não apenas no Brasil, mas em diversos países.   

A segurança jurídica parte de um sentimento de previsibilidade quanto 

aos efeitos  jurídicos da regulação de condutas, de tal forma que os cidadãos 

planejam suas ações futuras  pretendendo adequá-las às normas do direito 

positivo.35 

Sintoma da ausência dessa previsibilidade é a diversidade de projetos de 

lei em trâmite  nas Casas Legislativas, em especial o projeto de lei n º 843/2019, 

do Estado de São Paulo, que  pretende a instituição de cobrança a título de 

ITCMD sobre operações com criptoativos; o  Projeto de Lei nº 2.303/2015, que 

objetiva a caracterização dos criptoativos como arranjos de  pagamento sob 

supervisão do Banco Central, na tentativa de comparar estes instrumentos com  

programas de milhagem e afins; e, finalmente, o Projeto de Lei nº 2060/2019 

que visa  regulamentar o uso dos criptoativos, pretendendo, inclusive, alterar 

redação da Lei de  Mercados Imobiliários e do Código Penal.   

                                                     
32 NEVES, Bárbara das; CÍCERI, Pedro Vitor Botan. Op. cit. p. 6 
33  CCT/CAE - Regulamentação de criptomoedas - 26/06/2019. TV Senado. YouTube. 
2h51min38s. Disponível  em: https://www.youtube.com/watch?v=Ooscw8ihxfE. Acesso em 25 
jul. 2019. 30min50s 
34 UHDRE. Dayane de Carvalho. Criptoativos: como anda sua regulamentação e tributação pelo 
mundo?  Publicado em 4 fev. 2019. Disponível em: 
<lexmachinae.com/2019/02/04/criptoativos-regulamentacao tributacao-mundo/> 
35 FONSECA, Guilherme Gatto. Controvérsias Tributárias nas Operações em Moedas Virtuais no 
Brasil e  no Mundo. Monografia - Faculdade de Direito, Universidade de Brasília - UnB, Brasília 
- DF, 2018 p. 16-17 
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Destaca-se que o Superior Tribunal Justiça já se posicionou sobre a 

inexistência de  regulação dos criptoativos no ordenamento jurídico pátrio, 

fortalecendo a insegurança que  paira sobre o tema. Veja-se:   

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL.   

JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. INVESTIGADO QUE ATUAVA  COMO 

TRADER DE CRIPTOMOEDA (BITCOIN), OFERECENDO  RENTABILIDADE FIXA AOS 

INVESTIDORES. INVESTIGAÇÃO INICIADA  PARA APURAR OS CRIMES TIPIFICADOS 

NOS ARTS. 7º, II, DA LEI N.  7.492/1986, 1º DA LEI N. 9.613/1998 E 27-E DA LEI N. 

6.385/1976. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA   

DE INDÍCIOS DE OUTROS CRIMES FEDERAIS (EVASÃO DE DIVISAS,  SONEGAÇÃO 

FISCAL E MOVIMENTAÇÃO DE RECURSO OU VALOR  PARALELAMENTE À 

CONTABILIDADE EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO). INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO QUE 

NÃO ESTÁ REGULADA PELO  ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. BITCOIN QUE 

NÃO TEM NATUREZA  DE MOEDA NEM VALOR MOBILIÁRIO. INFORMAÇÃO DO 

BANCO  CENTRAL DO BRASIL (BCB) E DA COMISSÃO DE VALORES  MOBILIÁRIOS 

(CVM). INVESTIGAÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR, POR  ORA, NA JUSTIÇA 

ESTADUAL, PARA APURAÇÃO DE OUTROS CRIMES,  INCLUSIVE DE ESTELIONATO 

E CONTRA A ECONOMIA POPULAR.  

1. A operação envolvendo compra ou venda de criptomoedas não encontra  

regulação no ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas virtuais não são  tidas 

pelo Banco Central do Brasil (BCB) como moeda, nem são consideradas  como valor 

mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não  caracterizando sua 

negociação, por si só, os crimes tipificados nos arts. 7º, II, e  11, ambos da Lei n. 

7.492/1986, nem mesmo o delito previsto no art. 27-E da  Lei n. 6.385/1976.  

(...) 3. Em relação ao crime de evasão, é possível, em tese, que a negociação de  

criptomoeda seja utilizada como meio para a prática desse ilícito, desde que o 

agente  adquira a moeda virtual como forma de efetivar operação de câmbio 

(conversão de  real em moeda estrangeira), não autorizada, com o fim de promover 

a evasão de  divisas do país. No caso, os elementos dos autos, por ora, não indicam 

tal  circunstância, sendo inviável concluir pela prática desse crime apenas com 

base em  uma suposta inclusão de pessoa jurídica estrangeira no quadro societário 

da empresa  investigada.  

(..) 5. Inexistindo indícios, por ora, da prática de crime de competência federal, o   

procedimento inquisitivo deve prosseguir na Justiça estadual, a fim de que se  

investigue a prática de outros ilícitos, inclusive estelionato e crime contra a  

economia popular.  

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara 
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de  Embu das Artes/SP, o suscitado.  

(CC 161.123/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO,   

julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018)36 (grifo nosso)  

 

Diante do exposto, considerando que as tecnologias disruptivas 

representam uma  mudança paradigmática das relações jurídicas, sociais e 

econômicas, assim como que a  controvérsia sobre a natureza dos criptoativos 

ainda persiste, admitir a constitucionalidade da  presente cobrança é inobservar 

a garantia fundamental dos contribuintes à segurança jurídica.  Afinal, o 

Recorrente compreende que descabe à Receita Federal definir as operações 

com  criptoativos como ativos financeiros, apenas para fins arrecadatórios, 

quando a própria CVM  não admite tal enquadramento.  

Por essas razões não se pode admitir qualquer tributação sobre as 

operações realizadas  com criptoatvos, sob pena de agredir o já citado princípio 

federativo, previsto nos artigos 1º e  18º e o princípio da segurança jurídica 

previsto implicitamente no art. 5º, todos da  Constituição Federal, onerando o 

contribuinte de maneira totalmente inconstitucional.  

 

3.2 DO CONCEITO DE RENDA COMO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL PERCEBIDO  

 

O tema é inesgotável , advertiu ’icardo –ariz de Oliveira, remetendo à 

complexidade da definição do conceito de renda  que tem sido o propulsor de 

profundas discussões, tanto na doutrina quanto na jurisprudência nas últimas 

décadas. 37  Longe de pretender esboçar algum conceito absoluto, deve-se 

destacar que a melhor doutrina já debateu amplamente o conceito de renda,38 

pelo que parece haver em Roberto Quiroga Mosquera sua melhor definição, qual 

seja a de acréscimo patrimonial:  

 

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incide sobre o elemento  

                                                     
36 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 24ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2012. p.  200 
37 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CC 161.123/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018. 
38 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. S. Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 171 
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patrimonial que se constitui numa majoração de patrimônio, isto é, incide sobre 

riqueza nova; [...] renda e proventos de qualquer natureza  são elementos 

patrimoniais que não existiam antes no conjunto de direitos pré-existentes das 

pessoas e que não representam uma mera reposição de elementos patrimoniais ou  

permuta. Acréscimo, incremento ou majoração de elementos patrimoniais 

(riquezanova) não se confunde com ingresso, entrada ou reposição de direitos 

patrimoniais (riqueza velha).39 (grifo nosso).  

 

Pois é nesse mesmo sentido que preceitua o art. 153, III da Constituição 

Federal, ao dispor sobre a competência da União para a tributação sobre a 

renda.40 Em complemento, dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 43,41 

que o fato jurídico tributário para a incidência do imposto de renda é a aquisição 

de sua disponibilidade, econômica ou jurídica. Contudo, imprescindível destacar 

que esta pode ser advinda tanto do a) produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos (inciso I do art. 43) quanto de b) proventos de qualquer 

natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no 

inciso anterior (inciso II do art. 43).  

Por sua vez, a tributação sobre o ganho de capital deve, necessariamente, 

ser fruto do incremento do patrimônio e não apenas da mera reposição de bens 

e direitos. Deve-se tomar por acréscimo o capital que ingressa no patrimônio 

do contribuinte capaz de gerar seu incremento, ou seja, riqueza nova, 

independentemente de condição posterior. Impreterível salientar que o referido 

acréscimo patrimonial deve, por conseguinte, ser passível de disponibilidade 

econômica ou jurídica ao contribuinte, sob pena de não possibilidade de 

pagamento de tributo.  

Não há dúvidas de que, não havendo disponibilidade do contribuinte 

sobre a renda, tampouco há de se falar em acréscimo patrimonial, haja vista 

este não ter sido ainda realizado. Coaduna, nesse sentido, o art. 45, caput, do 

                                                     
39 Vide BARRETO, Paulo Ayres. Imposto sobre a Renda e Preços de Transferência. São Paulo: 
Dialética, 2001; CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 10.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. ______ 
Imposto sobre a Renda (Perfil Constitucional e Temas Específicos). São Paulo: Malheiros, 2005; 
LEMKE, Gisele. Imposto de Renda  Os Conceitos de Renda e de Disponibilidade Econômica e 
Jurídica. São Paulo: Dialética, 1998. 
40  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e Proventos de Qualquer Natureza: o imposto e o 
conceito constitucional. São Paulo: Dialética, 1996. p. 118-119. 
41 CONSTIT“IÇÃO FEDE’AL. Art. 153: Compete à “nião instituir impostos sobre: III - renda e 
proventos de qualquer natureza.  
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CT— ao afirmar que o contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a 

que se refere o artigo 43 [imposto sobre a renda], sem prejuízo de atribuir a lei 

essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou 

dos proventos tributáveis .  

Embora na doutrina ainda haja divergência quanto ao conceito de 

disponibilidade sobre a renda  em debate que tão somente tangencia o 

presente feito , fato é que a própria legislação do Imposto de Renda (Lei 

7.713/88) dispõe em seu art. 2º que o imposto de rendadas pessoas físicas 

será devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital 

forem percebidos . Parece congruente, nesse sentido, o posicionamento de 

Gustavo Lia Haddad e Joana Chia Yin Liu, ao afirmarem que  

 

Assim, qualquer acréscimo a que faz jus o titular pessoa física somente deve ser 

submetido à tributação do IRPF à medida de seu efetivo recebimento em dinheiro. 

Em outras palavras, o ganho de capital é tributado pelo IRPF na pessoa física pelo 

regime de caixa, quer se entenda que a pretensão do artigo 43 seja tributar renda 

efetivamente percebida ou renda produzida, mas não percebida (...).42 (grifo nosso).  

 

Sabe-se, porém, que o Recorrente em momento algum obteve referida 

disponibilidade, haja vista que em todas as operações realizadas houve mera 

troca de bens. Veja-se, pois que, quando da troca de um Bitcoin pelos Litcoins, 

bem como destes por um veículo, inexistiu acréscimo patrimonial que viesse a 

configurar incremento passível de tributação sobre a renda, mas apenas 

reposição de bens.  

Aliás, no sistema de tributação pelo regime de caixa das pessoas físicas, 

seria inadmissível o pagamento do imposto de renda sem o recebimento efetivo 

de valores em dinheiro pelo Recorrente. Nesse sentido, Ricardo Mariz de Oliveira 

cuida em salientar a necessidade da disponibilidade econômica do acréscimo 

patrimonial, tanto advinda de situações de fato quando de direito. Senão, 

vejamos:  

                                                     
42 ĆDIGO T’IB“TÁ’IO —ACIO—AL. Art. 43: O imposto, de competência da “nião, 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.  



850 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

Neste caso, somente quando recebido o pagamento é que se completa a situação  

necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador, nas palavras do art. 114 do 

CTN, até porque, nas palavras do inciso I do art. 116, é somente com o pagamento  

que se verificam as circunstâncias materiais necessárias a que o fato produza o 

efeito de aumento patrimonial.43 
 

Em consonância ao entendimento retro, dispõe ainda a Solução de 

Consulta nº 58/2013 da Receita Federal do Brasil, regida pela seguinte ementa:  

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA  IRPF GANHO DE CAPITAL. 

ESC’OW ACCO“—T.  T’IB“TAÇÃO  

 

Somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital, 

decorrente da alienação de bens e direitos, no tocante a rendimentos depositados 

em escrowaccount  (conta-garantia), quando ocorrer a efetiva disponibilidade 

econômica ou jurídica destes para o alienante, após realizadas as condições a que 

estiver subordinado o negócio jurídicos. 44 (grifo nosso).  

 

Em suma, reitera-se que a renda passível de tributação a título de 

imposto de renda é apenas o acréscimo patrimonial que tenha sido 

efetivamente percebido. Dessa monta, imprescindível é a disponibilidade efetiva 

da renda ao contribuinte, de modo que sua não ocorrência implicaria na 

tributação sobre o próprio patrimônio do Recorrente  o que, com o devido 

respeito, parece ser o pretendido pela Recorrida , ferindo frontalmente o 

princípio do federalismo ao invadir competência de outros entes federativos e 

ao próprio princípio da capacidade contributiva.  

O conceito de renda como acréscimo patrimonial percebido  ou seja, 

disponível ao contribuinte  deverá suplantar toda e qualquer pretensão 

tributária. Desse modo, embora possam ser gerados diferentes efeitos na seara 

tributária, a depender da natureza e do sentido conotados ao criptoativo em 

determinada operação, mostra-se notório que a pretensão à tributação do 

patrimônio, e não do incremento da renda, representa violação do próprio texto 

                                                     
43 HADDAD, Gustavo Lian; LIU, Joana Chia Yin. O imposto de renda nas operações de permuta. 
In: PEIXOTO,  Marcelo Magalhães; ANAN JUNIOR, Pedro (coord). Imposto de renda pessoa 
física: à luz da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.Estado:MP Ed, 
2010. p.124-125. 
44 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. S. Paulo: Quartier Latin, 
2010. p. 308. 
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constitucional.  

Nessa perspectiva, esta E. Corte já se manifestou, veementemente, pela 

inconstitucionalidade na tributação sobre a renda nos casos em que não há 

acréscimo patrimonial percebido. Senão, veja-se o seguinte excerto:  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.  

DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N. 

8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUDÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS 

ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS A  E B , E 5º, XXX”I, DA CO—STIT“IÇÃO DO 

BRASIL.  

(...) Além de suportar o resultado negativo, o contribuinte vê-se forçado a recolher  

tributo que não corresponde, em si, à renda. O imposto sobre a renda, conforme 

proclamado nos Recursos Extraordinários nº 172.058 e 117.887, pressupõe 

acréscimo patrimonial disponível. (grifo nosso)45 
 

De todo o exposto, não apenas inexistiu acréscimo patrimonial nas 

operações autuadas pela Recorrida, como também o contribuinte sequer deteve 

disponibilidade econômica sobre tais ativos, sendo, portanto, a pretensão da 

Recorrida evidentemente inconstitucional.  

 

3.3 DA PERMUTA SEM TORNA NAS OPERAÇÕES ENVOLVENDO CRIPTOATIVOS  

 

Como exposto, deve-se deixar claro o fato de que carece de lisura a 

autuação fiscal debatida. Isso porque inexistiu acréscimo patrimonial 

disponível ao Recorrente, uma vez que as operações realizadas envolveram a 

mera troca de criptoativos sem nenhuma torna ou incremento patrimonial.  

Impreterível, portanto, conceituar o instituto da permuta, qual seja, a 

vinculação contratual entre os permutantes, na qual se obrigam à mera troca de 

coisas, inadmitindo-se qualquer contraprestação in pecunia ou em serviços  o 

que caracterizaria a compra e venda.46 

Para além disso, o conceito de permuta deve perpassar, 

                                                     
45 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Solução de Consulta DISIT/SRRF04 nº 58/2013. Disponível 
em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=45352. 
46 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 344.994-0/PR. Min. Rel. Eros Grau. 
Publicado em: 25 mar. 2009. 
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necessariamente, pela noção de alienação, correlação pela qual cabe breve 

digressão sobre a apuração de ganho de capital segundo a Lei nº 7713/88. O 

referido instituto legislativo, em seu art. 3º, § 3º, preceitua que:  

 

Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem  

alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão 

de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,  

adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa  

própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão 

de direitos e contratos afins. (grifo nosso)47 

 

Pelo exposto, a alienação pode ser entendida como sendo a transferência 

(à título oneroso) para outra pessoa de um bem ou direito,48 ao passo em que a 

permuta incorre na mera recomposição do patrimônio, na qual os valores 

envolvidos são apenas representados por mera formalidade.  

É dizer, na permuta as partes não estão interessadas nos valores dos 

bens envolvidos na operação, mas apenas na utilidade do item recebido em 

troca, de acordo com seus interesses pessoais. Aliás, na situação apresentada 

pelo Recorrente, sequer houve torna, de modo que não há nenhum recebimento 

de dinheiro que represente acréscimo patrimonial.  

Nessa monta, é apropriado suscitar o posicionamento de Pontes de 

Miranda no Parecer da própria PGFN/PGA de nº. 494/92. Senão, vejamos  

 

QUANDO HÁ TROCA - Há troca sempre que se presta direito de propriedade, ou 

posse, e se contrapresta outro direito de propriedade, ou posse, ou qualquer outro  

direito, inclusive o direito a alguma quantia certa.  

CORRESPECTIVIDADE SEM PREÇO - Não hã preço, no sentido próprio, porque um 

dos figurantes promete um bem, que não é dinheiro, e o outro figurante promete  

outro bem, que não é dinheiro. 49 (grifos nossos).  

                                                     
47 Nesse sentido, veja-se: ĆDIGO CI”IL. Art 533: Aplicam-se à troca as disposições referentes 
à compra e venda, com as seguintes modificações:  
I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas 
com o instrumento da troca;II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e 
descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante.   
48 BRASIL. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. 
49 ALIENAÇÃO. In: HOUAIS, Antônio. Villar, Mauro Salles. Dicionário de Língua Portuguesa. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 157. 
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Ainda, sobre a ampla liberalidade que a permuta confere aos contraentes, 

repise-se que a troca das coisas é movida por interesses diversos e 

sinalagmáticos sem haver, necessariamente, qualquer acréscimo patrimonial 

que permita a tributação sobre a renda. Esse é o assente posicionamento do 

TRF-4, demonstrado no seguinte acórdão:  

 

TRIBUTÁRIO. SOCIETÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA.  

SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES NA CONVERSÃO EM SUBSIDIÁRIA  

INTEGRAL. GANHO DE CAPITAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.  

INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALORES. HIPÓTESE  

DE NÃO-INCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DE SE CONSIDERAR A HIPÓTESE COMO 

ALIENAÇÃO. DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCAL. DECISÃO POR 

MAIORIA.  

Assim, se as partes percebem que, para permutar A por B, há necessidade de 2B 

para cada 1A, o fato de uma delas entregar duas unidades de B para receber apenas  

uma unidade de A não significa que tenha havido preço ou que não tenho havido 

permuta. O que significa é que o valor econômico atual de 1A é igual ao valor 

econômico de 2B. Também não significa que a parte que receba 2B tenha tido 

algum ganho, pois 2B é igual a 1A em seus valores econômicos, e 1A é o que essa  

parte já tinha a determinado custo. Daí que apenas o custo de 1A foi necessário 

para adquirir 2B, razão pela qual o custo de 1A passa a ser o custo de 2B. (...) 

Essencial na permuta não é o preço das coisas, até porque a distinção mais 

fundamental entre permuta e compra e venda é a ausência de preço, mas essencial 

é a deliberação de aceitar a troca pura e simples das coisas. Ademais, as partes 

permutantes podem não se interessar por valores econômicos, pois uma delas 

pode querer dar, pela coisa de outrem, algo de maior valor do que esta, 

exclusivamente porque esta tem algum valor afetivo ou estratégico.  

"VII - Ressalta notar que na permuta pura e simples os contratantes não são 

movidos pelo valor monetário ou, em outras palavras, o preço dos bens envolvidos, 

mas sim pelo caráter hedonístico, ou seja, o valor intrínseco de utilidade que os 

bens permutados terão para cada uma das partes individualmente. É por isso que 

a doutrina afirma que em cada um dos patrimônios o que ocorre é a mera 

substituição de um bem de uma natureza por outro de natureza diferente, 

independentemente de qualquer referência a preço de mercado, seja este amplo    

e aberto ou restrito e dirigido como ocorre no leilão." (grifos acrescidos). Todos 

estes aspectos em torno de valores nos fazem retornar ao conceito de causa, que 
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nos ajuda a compreender que na permuta, negócio jurídico autônomo e tipificado, 

as partes não buscam necessariamente este ou aquele valor, pois a causa do 

mesmo é a troca de coisa por coisa, nele existindo duas obrigações contrárias cujos 

objetos são sempre coisas, o que confere ao contrato seu caráter sinalagmático.  

Seja como for, no patrimônio do acionista continua a haver o mesmo valor que 

havia antes da incorporação; convindo recordar que o SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, no Recurso Extraordinário n. 95905-0-PR, já aludido anteriormente, 

declarou a não incidência do imposto de renda sobre a conferência de bens para 

integralização de capital subscrito, porque são recebidas "ações correspondentes 

ao valor dos bens, ainda que expressos nominalmente em quantias diversas, pela  

avaliação feita". (grifo nosso)  

 

Destaca-se que o referendado julgado é perfeitamente aplicável ao 

debate em pleito, pois, como inferido, o patrimônio do contribuinte permanece 

inalterado após a permuta, não havendo sentido tributar mera substituição de 

bens. Em mesmas veredas, a jurisprudência do STJ, especificamente em 

julgamento do Recurso Especial nº 1.733.560  SC, já se manifestou pela não 

incidência do imposto de renda nos casos em que há permuta sem torna, na 

medida em que existe apenas, e tão somente, a mera substituição de ativos. 

Vejamos:  

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO 

COM A COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA. EXEGESE CORRETA DO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 

ART. 1.022, II, DO CPC.  

A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o contrato de  

troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato 

decompra e venda, pois não haverá, na maioria das vezes, auferimento de receita,  

faturamento ou lucro na troca.50 (grifos nossos).  

Pretende a Recorrida, contudo, defender que o contribuinte, ao proceder 

espécie de alienação  de seus bens por meio de permuta, estaria incorrendo 

                                                     
50 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado, vol. 39, 3ª. ed., Borsoi, 1972. pp.378/9. In: 
Parecer PGFN/PGA 493/92. Publicado em: 07. Mai. 1992. p.4. Disponível 
em:<http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso a-informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-
pgfn-aprovados-pelo-ministro-da-fazenda/1992/PARECER%20PGFN -PGA%20No%20454-
1992.pdf/view>. 
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em alienação sujeita ao ganho de capital previsto na Lei nº 7.713/88. Tal sorte 

de argumento não merece prosperar.  

Em síntese, o Recorrente procedeu às seguintes operações envolvendo 

criptoativos: a) troca de um Bitcoin por 150 Litcoins a mesmo valor de mercado 

no ano de 2017; b) a troca entre os referidos Licoins por um veículo, novamente 

avaliados ao mesmo valor de mercado no ano de 2017.  

Na primeira operação, o Recorrente realizou a permuta de um Bitcoin 

avaliado em R$ 66.000,00 por cento e cinquenta Litcoins no ano de 2017 sem 

que houvesse torna. Veja-se que não há mudança senão nominal no patrimônio 

do contribuinte, haja vista que apenas trocou uma espécie de criptoativo por 

outra de maior liquidez, de modo a inexistir qualquer acréscimo patrimonial 

advindo da permuta. Na segunda operação, no mesmo ano, o Recorrente 

também trocou os Litcoins por um veículo, ambos avaliados ao valor de 

mercado de R$ 120.000,00. Novamente, não há nessa operação qualquer 

acréscimo patrimonial, uma vez que a troca ocorreu em completa equivalência 

econômica.  

Repise-se que, em ambos os casos, os bens permutados eram de mesmo 

valor econômico. Na primeira operação  troca do Bitcoin pelos litcoins , 

inclusive, os bens eram de mesma natureza (criptoativos). Nesse entendimento, 

ausente a torna, há impossibilidade de tributação das operações de permuta por 

conta da correspondência material entre os bens permutados, sob pena de se 

configurar o confisco, ferindo diretamente a regra-matriz de inci dencia 

tributária do imposto de renda, conforme explana Roberto Duque Estrada  

 

[...] o que não se pode negar é que, na inexistência de complemento em dinheiro 

( torna ), o acréscimo patrimonial é meramente latente, virtual, potencial, não 

realizado. E, sem realização, o artigo 43 do CTN, lei complementar que define o fato 

gerador do Imposto de Renda, não autoriza a tributação. Tributar acréscimos 

patrimoniais não realizados, como pretenderam o Carf, no Acórdão 2201-003.203 

e a PGFN, no Parecer PGFN/CAT 1.722/2013, é um gravíssimoengano que não pode  

passar sem correção, sob pena de desvirtuamento total da regra matriz de 

incidência do Imposto de Renda.51 (grifo nosso).  

                                                     
51  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1.733.560/SC (2018/0076511-
6).Rel. Min. Herman Benjamin. Julgado em: 21 nov. 2018. 
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Exposta a indispensabilidade da torna ser percebida , ou seja, gerida 

pelo regime de caixa, mostra-se claro que o imposto sobre a renda não pode 

recair sobre operações como as de permuta sem torna, pois nestas não se 

vislumbra disponibilidade real e econômica sobre os bens permutados, mas sua 

mera substituição sem recebimento de numerário em contraprestação.52 

Nesse sentido, em conformidade aos Princípios da capacidade 

contributiva e vedação ao confisco,53 não há dúvida de que a tributação sobre 

fato-signo presuntivo de riqueza   nas palavras de Becker  que sequer 

representa incremento patrimonial, fere o patrimônio do contribuinte, atingindo 

sua capacidade contributiva e configurando efeito confiscatório.  

Para além disso, importantes avanços na seara administrativa foram 

alcançados no que diz respeito à permuta envolvendo operações imobiliárias. 

Preliminarmente, poder-se-ia crer que a opção pela sua não tributação teria 

conotação de isenção fiscal; contudo, em conformidade aos princípios 

constitucionais de isonomia e igualdade fiscais, o melhor entendimento tem 

enveredado no sentido de estender a interpretação pela ausência de tributação 

das permutas sem torna envolvendo também bens móveis  tais como terrenos, 

participações societárias, veículos, etc.  

Afinal, não há qualquer razão para o reconhecimento da não incidência 

do imposto apenas nas operações imobiliárias, já que o E. STJ compreendeu 

pela ausência de tributação diante da inexistência de acréscimo patrimonial e 

não em decorrência de suposta isenção.  

Saliente-se que, nessa linha entendimento, posicionou-se a Segunda 

Câmara do então primeiro Conselho de Contribuintes no acórdão nº 

102.47844/2006, cuja relatoria era do Conselheiro Leonardo Henrique M. de 

Oliveira, conforme parcela de seu voto a seguir:  

 

Essa Câmara firmou entendimento majoritário que não incide ganho de capital na  

                                                     
52 ESTRADA, Roberto Duque. Tributar permuta sem torna é grave engano da administração 
pública. Conjur. mai. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-ago-
09/consultor-tributario-tributar permuta-torna-grave-engano-administracao-fiscal>.  
53  Nesse sentido: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. Processo 
Administrativo Fiscal nº 16408.000120/2007-49. Rel. Cons. Gonçalo Bonet Allage. Publicado 
em: 08 nov. 2008. 
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permuta de bens, seja qual for a natureza desses (terrenos, participações 

societárias, veículos, etc), conforme Acórdão nº 102-47.681, proferido na sessão 

de 22/06/2006. Entendeu o colegiado que na operação de permuta não há 

acréscimo patrimonial do contribuinte; logo, a não incidência do ganho de capital 

poderia ser restrita às operações entre imóveis mediante escritura pública.  

Nessa linha de raciocínio, o valor atribuído ao imóvel na operação passa a ser 

irrelevante à medida que não há incidência do ganho de capital sobre aquela 

parcela do negócio. O reflexo do valor ao bem permutado dar-se-á em dois 

momentos: o primeiro na tributação da torna eventualmente recebida no negócio, 

o segundo numa eventual alienação desse bem.54 (grifo nosso).  

 

Por todo o exposto, resta comprovado que o Recorrente, ao realizar a 

permuta de seu Bitcoin por Litcoins e, posteriormente, a permuta destes por um 

veículo, em nenhum momento incidiu em incremento patrimonial, haja vista os 

bens permutados, em ambos os casos, terem equivalente valor de mercado. Por 

conseguinte, não há disponibilidade econômica, real e concreta - segundo o 

regime de caixa - sobre os bens permutados, uma vez que o contribuinte não 

recebeu quaisquer valores pecuniários nas operações realizadas. Pretender a 

tributação das operações de permuta sem torna seria incorrer em efeitos 

confiscatórios, afora sua grave inconstitucionalidade e afronta ao próprio 

conceito constitucional de renda.  

Portanto, resta claro que a pretensão tributária da Recorrida se mostra 

completamente ilegal e de mero fim arrecadatório, incorrendo em ofensa à 

própria Constituição Federal  em especial, no tocante ao conceito 

constitucional de renda e capacidade contributiva  consoante ao 

entendimento de que: i) o contribuinte não obteve acréscimo patrimonial 

percebido, conforme o regime de caixa, nas operações realizadas; ii) não há 

subsunção ao fato jurídico tributário do imposto de renda, haja vista que foram 

realizadas operações de permuta sem incremento patrimonial por conta da 

                                                     
54  CO—STIT“IÇÃO FEDE’AL, Art. 150: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é ve dado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV - utilizar 
tributo com efeito de confisco ; art. 145, §1º: Sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte.  
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equivalência entre os bens permutados  sendo eventual tributação 

inconstitucional, conforme entendimento assente demonstrado dessa E. Corte.  

 

3.4. DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA  

 

Somente para esgotar toda a matéria de defesa, deve-se destacar que, 

com o devido respeito, caso se entenda pela equivocada tributação do 

patrimônio do contribuinte, todo o montante a título de multa, seja pela 

ausência de um tributo por carência de definição legal, quanto pelo 

descumprimento de obrigações acessórias, seria indevido.  

Inicialmente, o Recorrente destaca que não descumpriu nenhuma 

obrigação acessória, haja vista que preencheu e enviou as devidas informações 

à Receita Federal do Brasil, quais sejam: i)a aquisição de um Bitcoin, declarado 

em seu ajuste anual do ano de 2017, no valor de R$ 3.500,00; ii) a declaração de 

um veículo no valor de R$ 120.000,00 em sua declaração de ajuste anual em 

2018.  

Veja-se que o enquadramento da punição se deu em virtude da suposta 

ausência de informações em sua declaração do ajuste anual, e não em eventual 

programa de ganho de capital, de modo que, de acordo com os argumentos 

dispostos no auto de infração, o Recorrente não descumpriu com qualquer 

obrigação acessória relativa à sua declaração.55 

Ademais, impor elevada sanção é nitidamente desmedido, uma vez que 

os criptoativos são alvo de prematuros debates  ínsitos não apenas ao 

contexto jurídico tributário nacional, mas também ao redor do mundo , tanto 

acerca da sua natureza quanto de seus efeitos.  

Destaca-se que esta E. Corte, quando do julgamento da ADI 4481  em 

que se discutia a desproporcionalidade da aplicação retroativa de multa após 

declarada a inconstitucionalidade de lei paranaense que instituía benefícios 

fiscais relativos a ICMS sem convênio interestadual , ponderou pela 

proeminência dos princípios constitucionais da boa fé e segurança jurídica em 

                                                     
55 PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES. 2ª Câmara. Acórdão nº 102.47844/2006. Rel. 
Cons. Leonardo Henrique M. de Oliveira. Julgado em: 22 jun. 2006. 
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contraposição aos ritos procedimentais previstos para instauração de 

benefícios fiscais pelos entes federativos. Foram modulados os efeitos da 

cobrança, de modo a não impor ônus ao contribuinte por conta de falha da 

própria administração pública.56 

Veja-se que o art. 112 do Código Tributário Nacional preceitua que a 

cominação da multa deve ser aplicada favoravelmente ao contribuinte em casos 

de insegurança jurídica, especialmente, acerca da natureza do fato jurídico 

tributário ou de seus efeitos  incertezas essas, envolvendo a tributação e 

natureza dos criptoativos, que já foram exaustivamente comprovadas.57 

Não restam dúvidas, portanto, acerca da desproprocionalidade e 

ausência de razoabilidade na aplicação de multa ao Recorrente  o qual, repise-

se, informou as operações realizadas em sua Declaração de Ajuste anual do 

Imposto de Renda -, pelo que se pugna por sua inaplicabilidade, tanto pelo seu 

descabimento, quanto por sua excessiva onerosidade.  

 

IV. DOS PEDIDOS  

 

Por todo o exposto, o Recorrente respeitosamente requer a V. 

Excelências o total provimento ao Recurso Extraordinário interposto, para que:  

i. sejam acolhidas as preliminares de mérito, declarando a nulidade da 

cobrança, tendo em vista evidente afronta aos princípios da legalidade, do 

federalismo, da irretroatividade, intimidade e privacidade em virtude das 

informações obtidas por meio de ilegal quebra de sigilo de dados do 

contribuinte;  

ii. seja declarada a inconstitucionalidade da cobrança diante da inexistência de 

fato jurídico tributário que se amolde à regra matriz de incidência do imposto de 

                                                     
56 Nesse sentido há posicionamento da OAB/DF em face da Portaria do CARF nº 29 de 05 de 
agosto de 2019: OAB/DF, ofício nº 663/2019. 5ª Proposta. In: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS FISCAIS, Portaria nº 29 de 05 de agosto de 2019.  
57  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ADI 4481. Rel. Min. Roberto Barroso; julgado em: 
11/03/2015. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, art. 112: A lei tributária que define infrações, ou 
lhe comina penalida des, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de 
dúvida quanto: II - à natureza ou às circuns tâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão 
dos seus efeitos. 
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renda nas operações do Recorrente de permuta sem torna, diante da 

inexistência de capacidade contributiva sujeita à imposição tributária;  

iii. subsidiariamente, a inaplicabilidade de multa punitiva, haja vista sua 

desproporcionalidade e desconformidade com o princípio da segurança jurídica, 

capacidade contributiva e vedação ao efeito de confisco;  

iv. modulação dos efeitos da decisão para a cobrança apenas futura, primando 

pela segurança jurídica e boa fé do contribuinte, diante da comprovada 

insegurança jurídica do tema que envolve o presente caso.  

Nestes termos,  

Pede deferimento.  

Local, 5 de novembro de 2019.  

ADVOGADO/OAB  
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Excelentíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
 

1. SINTESE FÁTICA  

 

1. Jorge Pereira, atento e interessado em conhecer novas tecnologias, adquiriu,  

via exchange domiciliada no Brasil, 01 (um) Bitcoin em 2016, ao que pagou  R$ 

3.500,00.  

2. No ano de 2017 Jorge Pereira percebeu que a sua unidade de Bitcoin estava  

com preço de mercado de R$ 66.000,00 e, buscando conhecer uma nova  

espécie de criptoativo, trocou, pela mesma exchange, 01 (um) Bitcoin por 150  

(cento e cinquenta) Litcoins.  

3. Ainda em 2017, os 150 (cento e cinquenta) Litcoins de Jorge Pereira  

valorizaram sobremaneira, razão pela qual este optou por utilizá-los para a  

compra de um carro que há longo tempo desejava. Após muito procurar, no  final 

do ano de 2017 Jorge Pereira encontrou uma loja que aceitava Litcoin  como 

meio de pagamento e comprou um carro com a suas 150 (cento e  cinquenta) 

unidades de Litcoin, tendo o valor da operação sido fixado em R$  120.000,00.  

4. Em 2019, contudo, Jorge Pereira foi autuado pela Receita Federal do Brasil, 

em virtude de: I. ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por 

ganho de  capital com relação à sua unidade de Bitcoin, haja vista a aquisição 

de 01  (um) Bitcoin no ano de 2016 por R$ 3.500,00 e a utilização deste para a  

aquisição de 150 (cento cinquenta) Litcoins no ano de 2017, em operação  

avaliada em R$ 66.000,00;  

5. II. ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho de  

capital com relação aos 150 (cento e cinquenta) Litcoins que havia adquirido  

em 2017, eis que trocados pela sua unidade de Bitcoin em operação avaliada  

em R$ 66.000,00 e utilizados para a compra de um carro também em 2017,  em 

operação fixada no valor de R$ 120.000,00; e  

6. III. ter deixado de declarar as operações realizadas em sua Declaração de  
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Ajuste Anual.  

7. A autuação foi embasada nas informações prestadas pela exchange que  

intermediou as transações, nos termos da Instrução Normativa RFB nº  

1.888/2019. 

8. Irresignado, por entender ser indevida a autuação, Jorge Pereira ingressou  

com ação judicial impugnando a autuação acima.  

9. Julgados improcedentes os seus pedidos e esgotadas as instâncias  

ordinárias (sem a ocorrência de nulidades processuais), Jorge Pereira  interpôs 

Recurso Extraordinário, cuja repercussão geral restou reconhecida,  tendo sido 

pautado julgamento para os dias 05 e 06 de novembro de 2019,  com 

sustentação oral requerida pelo Recorrente e pela Recorrida. 

  

2. QUESTÃO CONSTITUCIONAL  

 

1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, 

III,  alínea a , da Constituição Federal, por Jorge Pereira, ora ’ecorrente, em  

face da Fazenda Pública do Nacional, ora Recorrida, com o intuito de ver  

declarada inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência tributária sobre as  

operações realizadas pelo recorrente Jorge Pereira.  

2. No caso em apreço, o Recorrente adquiriu, via Exchange, domiciliada no  

Brasil, 01( um) bitcoin em 2016, ao que pagou R$3.500,00. Com o passar  dos 

anos, o valor inicial acabou aumentando e o recorrente usou para a  compra de 

um carro.  

3. Ocorre que em 2019 o recorrente foi autuado pela Receita Federal do Brasil  

por supostamente ter deixado de pagar imposto de renda referente as  

operações já descritas. Tudo isso, com base na Instrução Normativa RFB nº  

1.888/2019.  

4. Sendo assim, o recorrente busca esta Suprem Corte, uma vez que entendem  

terem sido violados direitos constitucionais muito caros ao Estado  

Democrático de Direito, uma vez que a autuação do Fisco Nacional violou os  

princípios constitucionais tributários da legalidade, anterioridade e capacidade  

contributiva, bem como a segurança jurídica e ao conceito constitucional de  
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renda.  

5. Nesse sentido, deve ser conhecido e provido o presente Recurso  

Extraordinário para que sejam aplicadas as regras previstas 

constitucionalmente, por se tratar de ativo circulante que integra o patrimônio  

do Recorrente, estando o pedido abalizado por todo o ordenamento jurídico  

pátrio, conforme doravante se demonstrará.  

 

3. CRIPTOMOEDAS  

 

1. Grana, ervanário, tutu, numerário, espécie, ganho, provento, meios, erva,  

dindin, recursos; seja qual for a terminologia utilizada, o dinheiro tem lugar de  

destaque na vida vidas das pessoas1, sendo assim, a maneira como o  homem 

vive e se organiza tem relação direta com o dinheiro que ganha e  consome.  

2. Nesse sentido, com desenvolvimento e aprimoramento da tecnologia nos  

últimos anos não foi diferente, haja vista que logo o ser humano transformou  a 

forma como as pessoas, físicas e jurídicas, se relacionam e conduzem  novos 

negócios. Ademais, as chamadas tecnologias disruptivas que, como o  nome 

mesmo pressupõe, decorrem da ruptura dos modelos tecnológicos já  

estabelecidos e conhecidos pelo mercado2, acabam por alterar a forma como  o 

próprio direito é interpretado quando na análise de situações que antes nem  

sequer existiam, como é o caso das moedas virtuais.   

3. As transações financeiras ocorridas por intermédio das chamadas moedas  

virtuais  ou criptoativos, por exemplo, vêm ganhando cada vez mais espaço  no 

cenário atual, uma vez que as pessoas passaram a usar as tecnologias  em 

praticamente tudo na vida.   

4. A principal moeda virtual , que é, hoje, responsável por 38%  

aproximadamente das transações3, é a Bitcoin, criada em 2009 supostamente  

                                                     
1  FERGUSON, Neil. A ascensão do dinheiro: a história financeira do mundo/Neil Ferguson;  
tradução Cordelia Magalhães.-2ª Ed.  São Paulo : Planeta, 2017, p. 9. 
2 NEVES, Bárbara; CÍCERI, Pedro Victor Botan. A tributação dos criptoativos no Brasil: Desafios  
da Tecnologias disruptivas e o tratamento tributário brasileiro: < 
http://revistajuridica.esa.oabpr.org.br/a-tributacao-dos-criptoativos-no-brasil-desafios-das-
tecnologias disruptivas-e-o-tratamento-tributario-brasileiro/> acesso em 15.09.2019 às 21:00. 
3 Consoante dados do site coinmarket:< https://coinmarketcap.com>acesso em 15.09.2019 às 
17:52 



868 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

por Satoshi Nakamoto muito embora não se conheça sua verdadeira origem.  

5. Sendo assim, como se pode verificar, as criptomoedas são algo muito recente  

e não têm nem sequer uma natureza jurídica precisa e delimitada, podendo  ser 

classificada de diversas formas, conforme menciona Guilherme Follador,  em 

texto sobre o assunto:  

Nesse ensejo, analisa-se, por exemplo, se as criptomoedas  podem ou não ser 

enquadradas em conceitos tais como  moeda  (currency), moeda estrangeira  

(foreign currency),  dinheiro  (money), dinheiro eletrônico  (e-money), produto  

financeiro  (financial product), mercadoria  (commodity), título   ou valor 

mobiliário  (security) bem  (property, good), ativo   (asset), ou produto  

(product), entre outras categorias com que  o Direito  e, por extensão, o Direito 

Tributário  costuma  operar.4 

6. O que torna a tributação dessas operações, uma vez que existe uma  

dificuldade até mesmo conceitual, o que inviabiliza saber qual tributo deverá  

incidir sobre o fato gerador da obrigação tributária decorrente dessas  

transações.  

 

4. DA INTERPRETAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL  

 

1. A questão posta cinge-se a estabelecer a ilegalidade da incidência de 

imposto  de renda sobre as operações realizadas pelo ora recorrente, uma vez 

que no  momento da realização das operações financeiras, o recorrente nem 

sequer  sabia da possibilidade de cobrança da referida exação.   

2. Sendo assim, observa-se a violação direta ao texto constitucional, uma vez  

que o produto gerado pelas operações realizadas pelo recorrente não  estariam 

abarcados pelo conceito constitucional de renda, já consagrado pela  doutrina 

e jurisprudência pátria.  

3. Ainda que superado esse óbice, a Instrução Normativa traz em seu bojo uma  

inovação quanto a uma nova hipótese de incidência tributária para o Imposto  

de Renda; algo que somente poderia ocorrer desde que observados os 

                                                     
4 FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e competência tributária. Revista Brasileira de  
Políticas Públicas. ISSN 223-1677, p. 12/13 
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princípios da legalidade, anterioridade e capacidade contributiva, uma vez  que 

o próprio texto constitucional nos traz estas limitações ao poder de  Tributar.  

4. Nos termos do disposto no art. 153, III, da CF/88, e no art. 43 do CTN, o  âmbito 

material de incidência do Imposto de Renda é a aquisição da  disponibilidade 

econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do  capital, do 

trabalho ou da combinação de ambos; e de proventos de qualquer  natureza, 

assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos  no conceito 

de renda.5  

5. Quanto a este ponto, no mercado financeiro  já que estamos falando de  

criptomoedas- estas estão sendo considerada como ativos financeiros. A 

tributação pelo IR desdobra-se em uma variedade muito grande de hipóteses  

que acompanham, também, a grande variedade de negócios que prosperam  no 

mercado financeiro. Ademais, fica bem difícil a definição do que é uma  renda e 

o que é uma mera operação financeira sem ganhos reais.  

6. Para, além disso, resta claro que a uma Instrução Normativa, não seria o  meio 

adequado para definir e fundamentar uma cobrança de IR sobre algo  não 

complexo e de difícil mensuração de ganhos, uma vez que uma das  grandes 

características do mercado das moedas digitais é a difícil definição  do 

momento em que houve o aumento de patrimônio, haja vista a liquidez das  

operações que são realizadas.  

7. Cabe, ainda, ressaltar que o fato gerador da obrigação tributária referente ao  

pagamento do imposto de renda é auferir renda ou proventos de qualquer  

natureza . ‘ue no texto constitucional pode ser verificado nos seguintes  textos:   

 

No que se refere ao signo renda, identificamos nos  seguintes artigos, todos da CF: 

7o, XII; 30, II; 43, IV, 48, I;  150, VI, a, c, e § 2o, 3o e 4o; 151, II; 153, III, 157, I; 158, I; 

159,  I e § 1o; 201, IV e § 12. Identificamos, ainda, nas ADCT, os  seguintes artigos: 

71, I, II, V e § 5o e 79. Já o signo  proventos é identificado nos seguintes artigos: 37, 

§ 10; 0  §§ 1o , 2o, 3o, 7o, 18 e 21; 103B, § 4o, III; 130A, § 2o, III; 151,   

II; 153, III; 157, I; 158, I; 159, I e § 1o; 201, § 6o; 249.   

Identificamos, ainda, nas ADCT, os seguintes artigos: 17; 20;  53, V; 72, I, II, V e § 

                                                     
5 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos).  
São Paulo: Malheiros, 2006. p. 38. 
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5º6.(grifamos)  

 

8. Sendo assim, para que fosse cobrado o tributo seria necessário o  

acontecimento do fato gerador, que segundo Geraldo Ataliba o fato imponível  

é o fato concreto, localizado no tempo e no espaço, acontecido efetivamente  no 

universo fenomênico, que  por corresponder rigorosamente à descrição  

prévia, hipoteticamente formulada por h.i legal  dá nascimento à obrigação  

tributária .  

9. Ademais, como mencionado pelo mestre Ataliba, para que ocorra obrigação  

tributária, esta deverá está prevista em lei em sentido formal, uma vez que o  art. 

146, III, a, estabelece esta obrigatoriedade, bem como, ainda, previu a  

necessidade de Lei Complementar para tal, o que deixa bem claro que a  

Fazenda Nacional não poderia exigir recolhimento por parte do recorrente da  

exação tributária referente às operações realizadas, sob pena de violação  direta 

ao princípio constitucional da legalidade.  

 

5. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE  

 

1. A recorrente defende na presente demanda que a cobrança de Imposto de  

Renda sobre as operações realizadas pelo recorrente, fere o principio da  

legalidade, haja vista que o foi cobrado o IR sobre um novo fato gerador, que  

nem sequer foi definido em lei.  

2. Cabe ressaltar, que no Brasil vige o Estado de Direito, ou seja, a lei limita os  

poderes públicos, isto é, concretiza-se numa proibição de agir conforme suas  

vontades individuais. Por isso, nele, para a melhor defesa dos direitos  

individuais, sociais, coletivos e difusos, a Constituição vincula não só a  

administração pública e o judiciário, mas, também, o próprio legislador.  

3. No direito tributário, o princípio da legalidade se coloca como um dos  

principais alicerces que sustentam as limitações constitucionais ao poder de   

                                                     
6  CASTELLANI, Fernando Ferreira, Considerações acerca das deduções de natureza  
constitucional do imposto sobre a renda, 2014. 
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tributar7, bem como os direitos e garantias dos contribuintes. Sendo assim,  

para o mestre Roque Antônio Carrazza, ao se referir ao art. 5º,II, da  Constituição 

Federal:  

(...) Bastaria este dispositivo constitucional para que  tranquilamente pudéssemos 

afirmar que, no Brasil, ninguém  pode ser obrigado a pagar um tributo ou um dever 

instrumental  tributário que não tenham sido criados por meio de lei, da  pessoa 

política competente, é óbvio. Dito de outro modo, do  princípio expresso da 

legalidade poderíamos extratar o  princípio implícito da legalidade tributária.  

Mas o legislador constituinte, empenhado em acautelar direitos  dos contribuintes, 

foi mais além:deixou estampada esta ideia  noutra passagem da Carta Magna, 

nomeadamente em seu  artigo. 150, I (sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao  contribuinte, é vedado à União, aos Estado, ao Distrito Federal  e 

aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o  estabeleça)8 

 

4. Desta forma, a lei- e só ela  deverá definir, de forma absolutamente os  

tributos a serem pagos pelos contribuintes. O que no caso trazido à esta  

egrégia Suprem Corte não ocorreu, visto que a Fazenda Pública Nacional,  não 

observou a reserva legal para que pudesse cobrar IR sobre as operações  

realizadas pelo recorrente.  

5. Cabe menciona, ainda, que somente a lei é permitida instituição ou majoração  

de tributos, sendo assim, a cobrança feita pela União não tem amparo legal,  já 

que a simples regulação feita pela Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019,  não 

tem o condão de validar a cobrança de tributos conforme já restou  consolidado 

no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a  propósito, o 

seguinte trecho do acórdão por ocasião do julgamento do RE  959274 AgR / SC 

- SANTA CATARINA, de relatoria da Ministra Rosa Weber:   

   

(...) Não obstante a lei que instituiu o tributo tenha permitido o  reajuste dos 

valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não  fixou balizas mínimas e máximas 

para uma eventual delegação  tributária. 2. Conforme previsto no art. 150, I, da  

Constituição, somente lei em sentido estrito é instrumento  hábil para a criação e 

                                                     
7 BALLEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7 ed. Rio de Janeiro:  
Forense, 2001. 
8 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário/Roque Antônio Carrazza. 

 32.  Ed. ,ver, ampl. E atual. /até a Emenda Constitucional nº 99/2017.-São Paulo: Malheiros, 
2019. P. 205. 
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majoração de tributos. A Legalidade  Tributária é, portanto, verdadeiro direito 

fundamental dos  contribuintes, que não admite flexibilização em hipóteses  que 

não estejam constitucionalmente previstas. 3. Agravo  regimental a que se dá 

provimento tão somente para permitir o  processamento do recurso 

extraordinário. (grifamos) 

  

6. Sendo assim, o imposto sobre a renda está regulado, na norma geral  

tributária, o Código Tributário Nacional, no art. 43, 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. § 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.  

§ 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.   

7. Percebe-se, que por uma simples leitura do referido dispositivo legal, será  

verificado que o IR parte de alguns conceitos básicos como acréscimo  

patrimonial; origens; e disponibilidade, ou seja, não basta que tenhamos um  

determinado valor, conforme ensina ’oque Carrazza para que haja renda e  

proventos de qualquer natureza é imprescindível que o capital, o trabalho ou  a 

conjugação de ambos produzam, entre dois momentos temporais, riqueza  

nova, destacada daquela que lhe deu origem e capaz de gerar outra9 .  

8. O quer dizer, que, além de inconstitucional, a autuação da Fazendo Nacional  

é ilegal, uma vez que não nos parece existir outra possibilidade. Se a renda é  

                                                     
9 CARAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos).  
São Paulo:  
Malheiros, 2006. p. 38 
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acréscimo patrimonial, deverá, então, ser apurada com base em  comparações, 

ou seja, apuração.   

9. Nesse sentido, não se pode admitir tributações de renda imediatas, como no  

caso em análise  já trata-se de aplicações financeiras. Tais situações,  apesar 

de amplamente utilizadas pela União para tentar impor o ônus  tributário para o 

recorrente, não se adéquam às regras constitucionais e  gerais do imposto.  

10.O que deixa muito clara a necessidade da prestação jurisdicional desta Corte,  

para que venha se posicionar no sentido de que não devemos aceitar que a  

Fazenda Nacional cobre tributos violando tantos princípios constitucionais.  

 

DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE  

 

1. Ainda que superados os óbices da natureza jurídica, conceito constitucional  

de renda e violação ao princípio da legalidade, ainda restam obstáculos para  a 

cobrança de tributos por parte da União no presente caso.  

2. Conforme narrado nos fatos, no ano de 2017 Jorge Pereira percebeu que a  

sua unidade de Bitcoin estava com preço de mercado de R$ 66.000,00 e,  

buscando conhecer uma nova espécie de criptoativo, trocou, pela mesma  

exchange, 01 (um) Bitcoin por 150 (cento e cinquenta) Litcoins.  

3. Ainda em 2017, os 150 (cento e cinquenta) Litcoins de Jorge Pereira  

valorizaram sobremaneira, razão pela qual este optou por utilizá-los para a  

compra de um carro que há longo tempo desejava. Após muito procurar, no  final 

do ano de 2017 , Jorge Pereira encontrou uma loja que aceitava Litcoin como 

meio de pagamento e comprou um carro com a suas 150 (cento e  cinquenta) 

unidades de Litcoin, tendo o valor da operação sido fixado em R$  120.000,00.  

4. A Fazenda Nacional, por sua vez, só veio a cobrar os tributos em 2019, com  

base em Instrução Normativa que só entrou em vigor em setembro do  corrente 

ano, ou seja, houve uma clara violação ao princípio constitucional da  

anterioridade.  

5. Segundo o mestre Paulo de Barros Carvalho o art. 150, I, veda a  possibilidade 

de exigir-se ou aumentar-se tributo sem que a lei o estabeleça (  princípio da 

legalidade estrita), enquanto o inciso. III consagra os cânones da  
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irretroatividade (letra a) e a da anterioridade (letra b) .10  

6. Sendo assim, é visível a violação ao mencionado princípio, uma vez que a  

posição do fisco é absolutamente inaceitável, já que ofende não somente a  

anterioridade, como também viola a segurança jurídica. A incidência tributária  

pretendida pelo Fisco só deveria ocorrer sobre fatos que vierem a ocorrer no  

próximo exercício financeiro.  

7. Dentro da perspectiva da aplicação do princípio da anterioridade ao Imposto  

de Renda, acolhemos a crítica do mestre Roque Carrazza, que diz:   

 

(...) o fato imponível do IR não é um fato unitário, que ocorre  num dado momento, 

determinando pela lei. Não. O fato  imponível do IR é constituído por uma série de 

eventos,  ocorridos ao longo do ano-base, cada um deles juridicamente  relevante, 

mas que foram pela lei unificados para um certo fim:  a constituição da relação 

jurídica tributária. Só no final do  período é que se pode determinar se ocorreu o 

fato imponível  do IR. Isto não impede, porém, que cada um desses eventos  seja 

considerado, para fins de aplicação do princípio da  anterioridade. 

Percebemos, assim, que o princípio da anterioridade, na prática, não está 

disciplinando a tributação por via de imposto  sobre a renda. Ainda mal.11 

 

8. Para o mestre Luís Eduardo Schoueri, quanto ao imposto de renda, por sua  

importância para as pessoas, mereceria, até mesmo, a observância a ambas  as 

anterioridades (nonagesimal e do exercício)12 

9. Menciona-se, a propósito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal  

Federal acerca da aplicação do princípio da anterioridade ao Imposto de  Renda:  

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.  OPERAÇÕES 

INCENTIVADAS. LEI 7.988/89, ART. 1º, I. 1.  Não é legítima a aplicação retroativa 

do art. 1º, I, da Lei  7.988/89 que majorou a alíquota incidente sobre o lucro  

proveniente de operações incentivadas ocorridas no passado,   

ainda que no mesmo exercício. Relativamente a elas, a  legislação havia 

                                                     
10  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método/Paulo de Barros 
Carvalho.   7. Ed. Ver. São Paulo: noeses, 2018, p. 315 
11  CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário/Roque Antônio 
Carrazza.   32. Ed. ,ver, ampl. E atual. /até a Emenda Constitucional nº 99/2017.-São Paulo: 
Malheiros, 2019.  P. 165. 
12 SCHOUERI, Luís Eduardo, Direito Tributário.  8ª Ed.  São Paulo: Saraiva Educação, 2018. P.  
330 
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conferido tratamento fiscal destacado e mais   

favorável, justamente para incrementar a sua exportação. A  evidente função 

extrafiscal da tributação das referidas  operações afasta a aplicação, em relação 

a elas, da Súmula  584/STF. 2. Recurso Extraordinário improvido.13 
 

6. DA NECESSIDADE DE POSICIONAMENTO DO STF QUANTO AO  PRESENTE 

TEMA  

 

1. O Supremo Tribunal Federal tem ganhado nos últimos anos um papel de 

grande relevância dentro da sociedade brasileira em razão de ser o    

responsável pela interpretação final do texto constitucional, cabe a ele buscar  

a proteção das garantias dos direitos fundamentais existentes na Constituição  

Federal de 1988.  

2. Na atual conjuntura política nacional, com o crescimento do Poder Executivo  

frente ao demais, faz-se necessária a atuação desta Corte Suprema para que  

seja garantida a segurança jurídica, bem como o respeito aos princípios  

constitucionais violados pela Fazenda Pública.  

3. Sendo assim, pode-se afirmar que estamos diante de uma grande  

oportunidade para que o Supremo Tribunal Federal possa corrigir uma das  

maiores injustiças fiscais do direito tributário brasileiro, uma vez que o  

posicionamento adotado pelo Fisco afronta a finalidade do texto  constitucional.  

4. Cabe ressaltar, que estamos diante de um julgamento com repercussão geral  

reconhecida, o que o torna o julgado ainda mais importante, uma vez que a  tese 

firmada por esta Corte será replicada para os demais processos com  idêntica 

moldura fática em todo o território nacional. Sendo assim, faz-se  necessária 

uma grande atenção para as consequências deste julgamento.14  

5. Dado o exposto, o Supremo Tribunal Federal está diante de uma grande  

oportunidade de reexaminar e corrigir uma injustiça que foi feita com as  

                                                     
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 183130/PR. Relator Min. Carlos  
Velloso,  
Tribunal Pleno, julgado em 25.09.2014, publicado no DJe em 17.11.2014. 
 
14  PISCITELLI, Thatiane dos Santos. Argumentando pela consequências no direito  
tributário/Thatiane dos Santos Piscitelli  São Paulo: Noeses, 2011, p. 11 
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entidades do Terceiro Setor Filantrópico, uma vez que elas foram condenadas  

a pagar um tributo a que o constituinte não permitiu, ou seja, ela teve o seu  

direito constitucional à imunidade violada. Todavia, dá-se a, esta Egrégia  Corte 

mais uma chance para que seja realizada a tão sonhada justiça fiscal  diante do 

regressivo sistema tributário brasileiro.  

6. O exposto, outros requisitos não pode haver, pois a Constituição Federal  

concedeu as imunidade tributárias às entidades de assistência social, de  modo 

que não deve o judiciário suprime-las,o que atingiria diretamente a  população 

que necessita dos trabalhos dessas entidades, uma vez que além  de não terem 

o direito fundamental a saúde garantido pelas políticas públicas  do Estado, 

observariam o Recorrente sendo obrigado a transferir recursos,  sob forma de 

tributo, toda vez que adquirirem medicamentos essenciais à  recuperação da 

saúde dos necessitados.  

   

CONCLUSÃO  

 

1. Ante todo o exposto, pugna-se pelo provimento do Recurso Extraordinário e  

consequentemente a aplicação dos princípios constitucionais legalidade,  

anterioridade, bem como seja respeitado o conceito constitucional de renda.  
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO SUPREMO TRIBUNAL  

FEDERAL  

 

1. SÍNTESE FÁTICA  

 

O Recorrente, Sr. Jorge Pereira, foi autuado pela Receita Federal do Brasil 

por ter,  supostamente, deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda 

por ganho de capital  referente à unidade de Bitcoin que adquiriu em 2016, pelo 

valor de R$ 3.500,00, e a utilização  desta para a aquisição de 150 unidades de 

Litcoins em 2017, em operação avaliada em R$  66.000,00 e da troca destes por 

um carro avaliado em R$ 120.000,00; bem como por ter deixado  de declarar as 

operações realizadas em sua Declaração de Ajuste Anual.  

Dessa forma, a Recorrida fundamentou a autuação do Sr. Jorge Pereira 

nos termos da  Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019 e dos art. 118 do CTN, 

art. 21, I da Lei nº 8.981, art.  3º, §§ 3º e 4º da Lei 7.713/88 e no art. 44, I, da Lei 

nº 9.430/96.  

Inconformado e entendendo ser indevida sua autuação, o Recorrente 

decidiu levar a  questão para a esfera judicial, a fim de sanar os erros e os vícios 

presentes no Auto de Infração  lavrado pela Recorrida, pelas razões de fato e 

fundamentos de direito a seguir aduzidos.  

 

DO DIREITO  

 

2. DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA  

 

A Constituição Federal, no bojo de seus artigos, concebe uma definição 

clara e  expressa do conceito de renda, a fim de que o legislador pátrio não 

incorra em nenhum tipo de  inconstitucionalidade ao aplicar os preceitos 

constitucionais ali definidos, pois, no presente  caso, para se efetuar a 
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tributação sobre a renda do Sr. Jorge Pereira, o legislador  infraconstitucional 

deve seguir o conteúdo semântico mínimo 1 previsto para tal questão.  

Dessa forma, ao se analisar o artigo 153 da CF/88, responsável por 

regular a  competência dos impostos destinados a União, mais especificamente 

o seu inciso III2, percebe se, com clareza, que a Carta Magna traz em seu âmago 

a delimitação para o conceito  constitucional de renda, com o intuito de proteger 

a competência tributária de cada ente   

federativo. Tal interpretação, inclusive, é majoritária na doutrina 

tributária, conforme se pode  extrair dos excertos abaixo:  

 

A nosso ver o conceito jurídico tributário de renda realmente há de ser buscado no 

Direito  Positivo. Não se pode, todavia, admitir que o legislador ordinário desfrute 

de inteira liberdade para  considerar renda tudo quanto pretenda tratar como tal 

para fins tributários. É que a Constituição  Federal estabeleceu um sistema rígido 

de discriminação de competências tributárias, de sorte que  o Poder de Tributar do 

estado brasileiro há de ser exercitado com observância dos preceitos  

constitucionais respectivos, e não de maneira inteiramente livre.(..)Renda e 

proventos de qualquer  é expressão que limita o âmbito de incidência de imposto 

federal. A não ser assim, ter-se-ia de ler  a norma constitucional como se esta 

atribuísse competência à União para instituir e cobrar imposto  sobre qualquer fato, 

a critério do legislador... E isto evidentemente não está escrito na norma  

constitucional. É induvidoso que, em qualquer caso, se as palavras empregadas 

nas normas da  constituição puderem ser livremente definidas pelo legislador 

ordinário, a supremacia da  constituição não será mais que simples ornamento da 

literatura jurídica. Através de definições  legais todos os dispositivos da lei maior 

poderão ser alterados pelo legislador ordinário.  - Hugo  de Brito Machado3 

’ememoramos que as regras-matrizes de todos os tributos  aí incluído o 

imposto sobre a renda  e proventos de qualquer natureza  estão contidas na 

Constituição. O legislador infraconstitucional  não pode fugir destes arquétipos.  - 

Roque Antonio Carrazza4 

O tema das competências legislativas, entre elas o da competência tributária, é, 

eminentemente,  constitucional. Uma vez cristalizada a limitação do poder 

                                                     
1 CARRAZZA, Roque Antônio. Imposto sobre a renda. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 28-29, 34 
2 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:  
(...)  
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
3 Disponível em:  http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home?PID=98228 
4 Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/8 
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legiferante, pelo seu legítimo agente (o  constituinte), a matéria se dá por pronta e 

acabada, carecendo de sentido sua reabertura em nível  infraconstitucional.  - 

Paulo de Barros Carvalho5 

 

Logo, o intérprete da lei não pode se distanciar do chamado conteúdo 

semântico  mínimo , uma vez que o texto constitucional traz premissas para o 

entendimento acertado do  termo renda e proventos de qualquer natureza . 

Além do mais, o uso da Carta Magna como  modelo para se entender um tributo 

está expresso no próprio Código Tributário Nacional, no  seu artigo 110 que 

estabelece que: 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 .  

Assim, a Constituição acaba por traçar um conceito de renda que deve 

ser seguido pelo  legislador ordinário, pois realiza uma demarcação rígida dos 

preceitos a serem cumpridos, os  quais, caso sejam infringidos causaram a 

inconstitucionalidade da regra derivada 6 ; visto que  qualquer pretensão 

tributária que ultrapasse os limites demarcados pelo seu texto, será,  

impreterivelmente, inconstitucional.  

Ademais, renda 7  nada mais é do que o superávit resultante entre a 

diferença das  entradas e saídas num período específico8. E por isso, a renda 

tem como seu elemento  caracterizador o acréscimo patrimonial em um 

determinado período em que se verifica os  ganhos e gastos do contribuinte.  

Nesse contexto, importante salientar que o aplicador da legislação 

constitucional tributária, para efetuar a correta autuação do Sr. Jorge Pereira, 

com respaldo na legitimidade e  constitucionalidade de sua função de tributar, 

não pode nem deve se afastar do instituto  norteador da renda estabelecido 

                                                     
5 Idem 
6 QUEIROZ, Mary Elbe. Construindo o direito tributário na constituição: uma análise da obra do 
Ministro Carlos  Mário Velloso. (DERZI, coord.). Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 492-493. 
7 produto líquido (receitas menos as despesas necessárias à manutenção da fonte produtora 
ou da existência digna  do contribuinte) calculado durante o período de um ano  Á”ILA, 
Humberto. Conceito de renda e compensação  de prejuízos fiscais, p. 34 
8 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda  pressupostos constitucionais, p. 179 
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pela Lei Maior, premissas estas que não foram seguidas,  conforme se passará 

a expor.  

 

2.1. DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA PREVISTO NA  CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL  

 

Para ocorrer a efetiva cobrança de Imposto de Renda sobre o Sr. Jorge 

Pereira é  fundamental que a Receita Federal do Brasil comprove que ocorreu o 

fato gerador para a  incidência do tributo, uma vez que a simples aplicação do 

referido imposto sobre a renda e  proventos de qualquer natureza não gera, por 

si só, o dever de pagar pela simples consequência  da decorrência do resultado 

de qualquer tipo de percepção de ganhos, antes de se averiguar se  houve nela 

acréscimo patrimonial.  

Diante disso, torna-se fundamental entender que o IRPF incide sobre a 

aquisição da  disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de 

qualquer natureza., pois só a  partir do referido entendimento o Fisco será capaz 

de definir acertadamente os fatores que  podem ou não ser alvo de sua 

tributação  o que, no presente caso, não ocorreu.  

Contudo, é importante frisar que tal interpretação deve partir da 

interpretação  constitucional para a legislação tributária específica, conforme 

excerto retirado da Repercussão  Geral do RE nº 611586/PR:  

 

Nos termos do disposto no art. 153, III, da CF/88, e no art. 43 do CTN, o âmbito 

material de  incidência do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica de renda,  assim entendido o produto do capital, do trabalho 

ou da combinação de ambos; e de proventos de  qualquer natureza, assim 

entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito  de renda.  

 

Como se pode notar, renda não se confunde com patrimônio, uma vez 

que este é algo  estático e aquela é algo dinâmico9. Dado que o acréscimo 

patrimonial só é verificado de fato, a  partir da verificação de dois momentos 

                                                     
9 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda, pressupostos constitucionais. 1. ed., 2 
tiragem. São  Paulo: Malheiros, 2002, p.180. 
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distintos do exercício fiscal, isto é, a comparação com  o seu início e seu 

término. Sendo tal questão esclarecida pelo jurista Roque Antonio Carrazza  

com base no preceito constitucional de renda, no qual deve haver a 

representação de novos  ganhos ou riquezas para ensejar na incidência do 

IRPF.10  

Dado que, dos três parâmetros existentes para se mensurar o dever do 

contribuinte de  financiar o Estado (riqueza acumulada, riqueza consumida e 

riqueza criada), o imposto de renda  se enquadra na espécie da riqueza criada, 

justamente por ser referente à renda produzida pela  pessoa física tributada, no 

presente caso o Sr. Jorge, e levar em consideração a existência de  modificação 

patrimonial, a presença de um resultado positivo e sua eventual análise num  

determinado intervalo de tempo 11 , visto que o fato gerador do imposto em 

questão é a aquisição  da disponibilidade econômica ou jurídica de proventos 

de qualquer natureza.   

Assim, no caso em tela, a Recorrida, para efetuar o lançamento do crédito 

tributário  relativo ao IRPF, considerou como acréscimo patrimonial a 

descoberto a diferença entre o valor  obtido com a simples permuta de Bitcoin 

por Litcoin e de Litcoin pelo automóvel, considerando  as trocas de produtos 

como espécies de rendimento.  

 

2.2. DA NÃO OCORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO  

 

Convém ressaltar que não houve, ao contrário do entendimento exposto 

pelo Fisco,  acréscimo patrimonial a descoberto. Senão, vejamos.  

O acréscimo do patrimônio, conjunto de bens do contribuinte, é 

mensurado pela  variação positiva do patrimônio entre duas datas, mais 

notadamente entre 01 de janeiro e 31 de  dezembro de determinado ano-

calendário, ou seja, entre a mensuração do patrimônio contida  na declaração 

de bens de um ano com a declaração do ano seguinte.  

                                                     
10 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas específicos. 
3. ed. São paulo:  Malheiros, 2009, p. 57. 
11 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da  
Jurisprudência. 12ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 297 
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Já o acréscimo patrimonial a descoberto é a variação patrimonial 

positiva desprovida  de justificativa em rendimentos auferidos pela pessoa 

física durante o ano-calendário. É o que  se depreende da ementa a seguir 

transcrita do E. Conselho de Contribuintes:  

 

AC’ÉSCI–O PAT’I–O—IAL A DESCOBE’TO  Classifica-se como omissão de 

rendimentos a  variação positiva no patrimônio do contribuinte, sem justificativa em 

rendimentos tributáveis, não  tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte. 

Correta a inclusão dos saldos existentes em  contas bancárias de titularidade do 

contribuinte no demonstrativo de evolução patrimonial, uma  vez que o mesmo tem por 

objetivo espelhar as mutações patrimoniais ocorridas no ano-calendário.  Recurso 

negado.  (Processo nº 10120.003775/95-69, Recorrente: Contribuinte, Sessão de  

06/06/00, Acórdão nº 106-11.324) (Grifos nossos.)  

 

No entanto, conforme pode se observar no caso em tela, o Sr. Jorge 

Pereira realizou a  declaração de sua unidade de Bitcoin para o ano-calendário 

2017, bem como a aquisição de seu  automóvel no ano-calendário 2018. Sendo 

importante notar que o Recorrente não teve nenhum  tipo de acréscimo 

patrimonial, uma vez que se valeu da valorização virtual de sua unidade de  

Bitcoin e das unidades de Litcoins para realizar todas as permutas, havendo, na 

realidade,  apenas a troca de mercadorias, já que os câmbios realizados foram 

todos dentro do mesmo  valor, não ocorrendo à diferença (torna) de valores 

entre as trocas realizadas.  

Logo, para que reste caracterizado o acréscimo patrimonial a descoberto, 

antes de tudo,  deveria ser comprovado pelo Fisco que o patrimônio do 

contribuinte sofreu um aumento  (acréscimo patrimonial), o que, efetivamente, 

não ocorreu.  

Não se nega que todo aumento de patrimônio deve ser respaldado em 

rendimentos na  pessoa física ou em outras fontes de recursos que justifiquem 

o referido aumento, tais como  empréstimos, suprimento de caixa e assim por 

diante. No entanto, in casu, sequer houve o  acréscimo patrimonial que 

justificasse a perquirição das origens do recurso; muito pelo  contrário, dado 

que não houve qualquer tipo de alteração que justifique a ocorrência de  

acréscimo de patrimônio.   
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Se não houve acréscimo patrimonial mensurável entre os anos de 2017 

e 2018, torna se irrelevante a apuração de rendimentos e origens de recursos, 

sendo, portanto, inconcebível a  ideia de exigir a comprovação das origens que 

justifiquem um decréscimo patrimonial do  Recorrente.  

Frise-se, I. Ministros, que o Recorrente não pretende se furtar do 

entendimento de que  cabe ao contribuinte, depois de lavrado o auto de infração 

com a demonstração do acréscimo a  descoberto, a prova em sentido contrário, 

procurando justificar o acréscimo e rendimentos ou,  ainda, outras formas de 

recursos. É que no presente caso simplesmente não houve acréscimo  

patrimonial!12 

Nesse sentido, foram inexplicavelmente desconsiderados na declaração 

os fatos  representativos da variação negativa, quais sejam, as realizações de 

bens e direitos, que  representam origem para os gastos lançados.  

Assim, o agente fiscal, por exemplo, considerou omissão de rendimentos 

a simples  permuta de Bitcoin por Litcoin e de Litcoin pelo automóvel, mesmo 

sabendo que quando  ocorreu a troca de 01 (um) Bitcoin por 150 (cento e 

cinquenta) Litcoins, o valor de 01 (um)  Bitcoin era de R$ 66.000,00 e o valor de 

150 (cento e cinquenta) Litcoins era de R$ 66.000,00 (R$ 0,00 de acréscimo 

patrimonial); ocorrendo o mesmo para a operação de troca Litcoins pelo  

automóvel (150 (cento e cinquenta) Litcoins para a aquisição de um carro, 

sendo que o valor de  mercado das 150 (cento e cinquenta) unidades de Litcoins 

era de R$ 120.000,00 e o valor efetivo  do carro era de R$ 120.000,00)  

novamente, R$ 0,00 a título de acréscimo patrimonial.  

Os bens mencionados foram adquiridos no decorrer do ano-base de 

2017, na questão  envolvendo a troca de Bitcoin por Litcoin, e 2018, Litcoin pelo 

automóvel, sendo todos  declarados pelo Sr. Jorge Pereira, fato totalmente 

ignorado pela digníssima fiscalização.  

Das breves e rasas considerações acima, vê-se que não há mutação 

                                                     
12  IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - A 
omissão de  rendimentos apurada pela Fiscalização e caracterizada por variação patrimonial a 
descoberto será tributada  sempre que o Contribuinte não lograr comprovar sua inocorrência. 
São canceladas as multas por falta ou atraso  na entrega de declarações pela aplicação da 
multa de ofício, muito mais abrangente. Recurso parcialmente  provido. (CARF, 6ª Câmara, Rel. 
Henrique Orlando Marconi, 10980.010663/96-61, 18/08/98) (grifos nossos.) 
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patrimonial  do contribuinte, não havendo que se falar em acréscimo patrimonial 

a descoberto. Ora, os  valores constantes nas operações revelam a simples 

ocorrência de permuta, evento não  tributável pelo IRPF.  

Já que se comparando a situação patrimonial declarada em 2017 com 

aquela declarada  em 2018, denota-se que foram realizados:  

a) Permuta de 1 Bitcoin com preço virtual de mercado de R$ 66.000,00 

por 150 Litcoins  com preço virtual de mercado de R$ 66.000,00 e;  

b) Permuta de 150 Litcoins com preço virtual de mercado de R$ 

120.000,00 por 1  automóvel com preço virtual de mercado de R$ 120.000,00.  

Reforçasse que tais fatos foram completamente ignorados, sendo que os 

rendimentos  tributáveis foram calculados observando-se unicamente a coluna 

referente aos gastos. Ademais, a origem para os valores despendidos no ano-

base de 2017 e 2018 já estavam no  patrimônio do contribuinte, tendo sido 

expressamente declarada e oferecida à tributação,  ganhando esta situação 

respaldo jurisprudencial:  

 

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL 

A  DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO 

DE  AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO SISTEMA DE CONSÓRCIO. 

APELAÇÃO  DESPROVIDA.  

- O crédito tributário, ora discutido, refere-se a Imposto de Renda Pessoa Física, 

onstituído  mediante lançamento de ofício, em decorrência da constatação de 

irregularidades na DIRPF do  

exercício de 1987, ano-base 1986 apresentada pelo embargante à Secretaria da 

Receita Federal. A  autoridade fiscal identificou a omissão de rendimento no valor 

de Cr$ 99.027,00, referente a  acréscimo patrimonial não justificado.  

- O acréscimo patrimonial apontado pela Fiscalização decorreu da aquisição de 

veículo automotor,  que, consoante restou comprovado nos autos, fora feito por 

meio de sistema de consórcio.  

- No laudo pericial, o Perito Contábil nomeado pelo Juízo concluiu que, com a 

exclusão do valor  integral do veículo automotor e a apropriação dos valores 

exclusivamente desembolsados ao  consórcio no ano de 1986, desapareceria o 

acréscimo patrimonial a descoberto.  

- Assim, na hipótese em apreço, a variação patrimonial identificada pela 

Fiscalização encontra-se  justificada pela aquisição de veículo por sistema de 

consórcio, não havendo, portanto, que se cogitar  de omissão de rendimentos, 
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sendo indevido o crédito tributário e insubsistente a cobrança executiva.  

- Mantida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários 

advocatícios fixados em  10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.  

- Apelação desprovida. (TRF 3ª Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 

1131496 - 0703695-24.1994.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA 

MALERBI, julgado  em 24/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/06/2018)  

 

Logo, o lançamento impugnado representa infringência à regra matriz 

do  Imposto de Renda da Pessoa Física, na medida em que buscou tributar 

gastos e acréscimos  de bens como se rendimentos omitidos fossem, quando 

sua origem está claramente exposta  no patrimônio declarado.  

Os valores baixados e realizados entre os exercícios de 2017 e 2018 são 

mais que  suficientes para justificar os ativos financeiros tomados como 

omissão de rendimentos pela  fiscalização.  

A partir do momento em que só a Declaração de Rendimentos foi usada 

como meio  de prova, todas as informações declaradas devem ser utilizadas na 

apuração de matéria  tributável, sendo vedado ao Sr. Fiscal utilizar dois pesos 

e duas medidas  na valoração do  mesmo documento. Se as entradas não foram 

avaliadas com outras provas e, portanto,  desconsideradas, também os gastos 

devem ser apurados com base somente nas informações  prestadas pelo 

contribuinte. Deve ser resguardado o princípio da interpretação mais favorável  

esculpido no artigo 112, do CTN.   

Portanto, conclui-se que ficaram demonstradas (i) a ausência de 

acréscimo patrimonial  entre os anos de 2017 e 2018 e, através das realizações 

declaradas para o exercício, (ii) a  existência de origem para todos os valores 

lançados como acréscimo patrimonial a descoberto. 

 

3. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IR NAS OPERAÇÕES DE  PERMUTA  

 

O presente tópico visa a demonstrar que, no caso do IRPF, as operações 

de permuta sem  torna não indicam acréscimo patrimonial disponível a ser 

tributado pelo Imposto de Renda,  uma vez que ocorre mera troca de ativos, sem 

que disso ocorra qualquer disponibilidade. Para  tanto, iniciaremos com a 
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demonstração do que são operações de permuta para, em seguida,  apresentar 

as considerações fiscais.  

 

3.1. OPERAÇÕES DE PERMUTA  

 

Cabe, inicialmente, identificar os principais contornos da figura jurídica 

da permuta,  que permitirão identificar a inocorrência do fato gerador do IR no 

caso em análise,  especialmente porque o IRPF deve incidir sobre acréscimos 

patrimoniais disponíveis, isto é,  que foram objeto de efetiva percepção pelos 

contribuintes.  

Segundo Carvalho de Mendonça, permuta, escambo, troca, permutação, 

barganha são  palavras sinônimas para denominar o contrato em que as partes 

se obrigam a prestar uma coisa  por outra, excluindo o dinheiro 13. Distingue-

se, portanto, da compra e venda na medida em  que, nesta, a prestação de uma 

das partes dar-se-á sempre na forma de pecúnia, ou seja, dinheiro.  

Conforme ensina Washington de Barros Monteiro14, qualquer coisa ou 

objeto in  commercium é suscetível de troca: móveis por móveis, móveis por 

imóveis, imóveis por  imóveis, coisa por coisa, coisa por direito, direito por 

direito. Tudo o que pode ser vendido pode  ser trocado .  

Nessa linha, Silvio de Salvo Venosa 15  aponta que a diferença mais 

notável entre a  compra e a venda reside no aspecto de que nesta há plena 

distinção entre a coisa e o preço;  existem a coisa vendida e o preço, enquanto 

na permuta há dois objetos que servem  reciprocamente de preço . —a permuta, 

portanto, há um acordo entre as partes para a entrega  bilateral de bens que 

correspondem a prestações juridicamente equivalentes.  

Nesse sentido, quando não envolvem dinheiro (parcela excedente ao 

valor efetivo da  permuta), as transações realizadas com criptomoedas acabam 

por atender necessariamente à  figura da permuta. 

                                                     
13 MENDONÇA, Manuel Inácio Carvalho de. Contratos no direito civil brasileiro. Tomo II. São 
Paulo: Editora  Forense, 1957. p. 5. 
14 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil – Direito das Obrigações (2ª Parte). 
Volume 5.  São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 129. 
15 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Contratos em espécie. São Paulo: Atlas, 2014. p.98-
99. 
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3.2. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA REALIZAÇÃO DA RENDA – AUSÊNCIA DE  

DISPONIBILIDADE EM OPERAÇÕES DE PERMUTA  

 

Para o caso do Sr. Jorge Pereira é de suma importância considerarmos 

a Teoria do  Acréscimo Patrimonial  como o desencadeador da hipótese de 

incidência tributária do IRPF,  pois referida teoria entende que deve haver um 

contínuo ajuste no patrimônio para ocorrer a  tributação do contribuinte16.   

No entanto, no presente caso, o patrimônio do Recorrente não sofreu 

nenhuma  alteração, pois o Bitcoin, criado por Satoshi Nakamoto, é um 

mecanismo comercial que permite  que seus usuários realizem pagamentos 

imediatos sem precisar da autorização de um terceiro  regulador17. Além do 

mais, sua emissão ocorre sem qualquer tipo de lastro ou garantia  fiduciária, 

dado que as operações não são regulamentadas e o valor depende da confiança 

e da  amplitude de adoção destas moedas virtuais, o que as tornam suscetíveis 

a sofrerem as  consequências da oscilação do mercado, sendo tal conceito 

aplicado, por analogia, ao Litcoin e  as demais criptomoedas.  

Dessa forma, para a presente situação, faz-se necessário a apreciação 

do princípio da  realização da renda, o qual, a fim de evitar que a hipótese de 

incidência tributária afete um  objeto diferente do seu, no caso o patrimônio, 

acaba isolando/separando o acréscimo  patrimonial. Isto porque a renda só se 

realiza quando o contribuinte possui plenas condições de  considerar, em 

separato de seu patrimônio, os bens e/ou diretos que a realização permitirá o  

asseguramento da riqueza alvo de incidência tributária18.   

Como esclarece Polizelli19, o conceito de renda separada do capital 

costuma ser  suscitado com frequência (normalmente implicitamente), não só 

pela jurisprudência, mas  também pelos textos doutrinários que procuram 

                                                     
16 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda e sua aplicação no imposto de 
renda de pessoas  jurídicas. 2012. pp. 147. 
17  NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Disponível em:  
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. 
18 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 
2008, pp. 372- 375. 
19 POLIZELLI, Victor Borges, Ibid., pp. 167. 
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enfatizar o elemento separação da renda, ou  citar a metáfora do fruto e da 

árvore para aplicar o momento temporal da realização .  

O princípio da realização da renda, então, exige que haja efetivo 

acréscimo patrimonial  disponível aos contribuintes que permita a tributação 

pelo Imposto sobre a Renda, conforme  ensina Victor Polizelli:  

 

Em termos teóricos, é possível afirmar que o princípio da realização é uma diretriz 

geral de alocação  temporal dos ingressos (receitas) e egressos (despesas), que 

procura atribuir tais elementos ao  período-base em que são verificados os fatos 

substanciais que os geraram (condição de  materialidade) sempre e quando exista 

um certo grau de objetividade na sua mensuração (condição  de objetividade) e 

segurança na sua concreção (condição de prudência).  

Uma excelente síntese do princípio da realização foi dada pelo saudoso Bulhões 

Pedreira, para quem  o princípio da realização do lucro se caracteriza pelos 

seguintes elementos: (a) sua conversão em  direitos que acresçam ao patrimônio 

da empresa; (b) processamento desta conversão mediante troca  no mercado, (c) 

cumprimento, pela empresa, das obrigações que decorram dessa troca, e (d)  

mensurabilidade e liquidez dos direitos recebidos na troca.20 

 

Seguindo os ensinamentos do Professor Mariz, Polizelli explica que 

mesmo que o art.  43 do CTN seja o responsável por evidenciar que o princípio 

da realização da renda possui  subdivisões entre a renda efetiva e a realizada, 

deve-se entender que isto, por si só, não é o  determinante da ocorrência de 

acréscimo patrimonial, visto que para o caso de pessoa física,  como é a 

situação do Recorrente, sempre há a necessidade de se averiguar se houve ou 

não  alteração na disponibilidade econômica.21  

Neste caso, a realização da renda só ocorre quando se registra, para um 

mesmo  exercício, a ocorrência de efetivo ganho disponível  jamais 

considerado como uma mera troca  de ativos, visto que, como já demonstrado, 

o IRPF é marcado pela necessidade de efetiva  percepção de novos ganhos para 

                                                     
20 POLIZELLI, Victor Borges, Ibid., pp. 157 e 158. 
21 Ademais, também o conceito de renda separada do capital costuma ser suscitado com 
frequência (normalmente  implicitamente), não só pela jurisprudência, mas também pelos 
textos doutrinários que procuram enfatizar o  elemento separação da renda, ou citar a metáfora 
do fruto e da árvore para aplicar o momento temporal da  realização . POLIZELLI, Victor Borges, 
Ibid., pp. 167. 
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que sua tributação seja admitida pelo texto constitucional.   

Isto é, o Fisco, quando da lavratura do Auto de Infração contra o 

Recorrente,  desconsiderou que nas operações de permuta, as quais ocorreram 

sem corretagem, não houve  acréscimo patrimonial nem alteração tangível do 

patrimônio do Sr. Jorge Pereira e, por isso, a  autuação se configura numa clara 

ofensa ao princípio da realização da renda.  

Junto a isso, deve-se levar em consideração que no momento que 

ocorresse a tributação  do suposto acréscimo patrimonial sem a existência da 

real aquisição de renda, haveria uma  diminuição da disponibilidade econômica 

do Sr. Jorge, o que afetaria diretamente sua  capacidade contributiva e 

configuraria numa afronta direta ao mínimo existencial e ao não  confisco.22   

Ademais, para o Fisco tributar um fato pelo IRPF, é necessário que se 

leve em  consideração se a tributação afetaria de alguma forma a dignidade e 

as condições de  sobrevivência do provável contribuinte, já que o mero 

acréscimo patrimonial  não denota  diretamente em fato gerador do imposto 

sobre a renda, pois é necessário que este acréscimo,  para desencadear a 

hipótese de incidência, se materialize no mundo real e não no virtual23. Pela 

análise das operações realizadas pelo Recorrente, como demonstrado  

anteriormente, é clara a afronta ao princípio da realização da renda na tentativa 

da RFB em  tributar a 2ª operação (permuta de uma unidade de Bitcoin por 150 

de Litcoins em 2017), já que  não se percebe uma variação patrimonial do Sr. 

Jorge, o qual realizou a simples permuta  de bens. Tal concepção ganhou 

respaldo na afirmação do Professor Ricardo Mariz de Oliveira,  como segue:   

 

Explicando a razão para esta segunda afirmação tendo-se em conta que, segundo 

a concepção de  separação, na visão de alguns autores, ela ocorreria nos simples 

acréscimos de valores de bens do  patrimônio, derivados de efetiva valorização no 

mercado ou de reavaliações por outros critérios.  

Assim, se a separação fosse elemento definitivo e suficiente para o nascimento da 

                                                     
22  AMARO, Luciano. Imposto de Renda: Regime Jurídico. in Curso de Direito Tributário. 
Coordenador: Ives  Gandra da Silva Martins. 12ª ed. São Paulo: Saraiva. 2010, pp. 291. 
23 MARTINS, Natanael. A Realização da Renda como Pressuposto de sua Tributação. Análise 
sobre a Perspectiva  da Nova Contabilidade e do RTT. In Controvérsias Jurídico-contábeis 
(Aproximações e Distanciamentos).  Coordenador: Roberto Quiroga Mosquera. São Paulo: 
Dialética. 2010. pp. 2016. 
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obrigação  tributária, através dela seria possível tributar o simples acréscimo do 

valor do próprio ativo.  

Todavia, o que impede a incidência neste caso é o conceito de realização , que não 

se conforma  com a ideia de simples acréscimo ao ativo, requerendo que esse 

acréscimo potencial se transforme  em realidade por algum negócio ou ato jurídico 

de alienação, ou seja, pela ocorrência de algum fato  real de mutação patrimonial. 

Como já foi dito, não havendo a alienação, não há a realização do bem  e da 

reavaliação, sendo esta fiscalmente neutra, ao passo que, com a alienação, há a 

realização tanto  do bem quanto da mais valia até então apenas potencial.  

Em suma, a separação é elemento que se visualiza na produção de algumas rendas, 

mas não em  todas, assim com não em todos os casos de proventos de qualquer 

natureza. Portanto, não é fator  intrínseco e necessário ao fato gerador, e muito 

menos é suficiente para este existir.24  

 

Como visto, as operações do Sr. Jorge Pereira se enquadram 

efetivamente na figura  jurídica da permuta, sendo esta a mera troca de ativos. 

Nesse contexto, vez que as operações  realizadas pelo Recorrente 

correspondem a transações de permuta sem torna  isto é, sem o  envolvimento 

de contraprestações em dinheiro excedentes ao valor da permuta , não há que  

incidir o Imposto de Renda sobre as mesmas.   

Luís Flávio Neto, em análise específicas da tributação de criptomoedas e 

com foco no  tema sob a perspectiva da troca de criptoativos por pessoas 

físicas, deixa claro que o que ocorre  á uma permuta não tributável pelo IRPF25:  

 

Corolário do negócio típico da permuta, a equivalência jurídica das prestações 

mútuas (rem pro re)  conduz à não incidência do imposto sobre a renda. Com a 

alteração das posições patrimoniais  (substituição de uma posição patrimonial por 

outra juridicamente equivalente), não se configura  materialidade do imposto sobre 

a renda (CTN, art. 43), por ausência de acréscimo patrimonial. A  permuta sem torna 

está alocada nas hipóteses de não incidência do Imposto de Renda:  

conceitualmente, ao comparar os direitos adquiridos e aqueles despendidos, o 

resultado deve ser  considerado zero . E, por óbvio, zero  corresponde à ausência 

de acréscimo patrimonial ,  restando, portanto, impossibilitado o exercício de 

qualquer poder tributante da União para a  cobrança de imposto de renda.  

                                                     
24 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 
2008, pp. 374. 
25 FLÁVIO NETO, Luís. Op. cit.p. 453 
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De igual forma entende o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:  

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE  

COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO  

COM A COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA. EXEGESE CORRETA DO TRIBUNAL  

DE ORIGEM. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.  

ART. 1.022, II, DO CPC.  

[...]  

3. A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o contrato 

de troca ou permuta  não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato de 

compra e venda, pois não haverá, na  maioria das vezes auferimento de receita, 

faturamento ou lucro na troca. Nesse sentido a lição do  professor Roque Antônio 

Carrazza, em seu livro Imposto sobre a Renda, ed. Malheiros 2ª edição,  pag.45, 

para quem "renda e proventos de qualquer natureza são os acréscimos 

patrimoniais líquidos  ocorridos entre duas datas legalmente predeterminadas."  

4. O dispositivo em comento apenas salienta que as disposições legais referentes 

à compra e venda  se aplicam no que forem compatíveis com a troca no âmbito 

civil, definindo suas regras gerais.  

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido. (STJ - 

REsp nº 1733560/SC  2018/0076511-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 17/05/2018,  Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 

21/11/2018)  

 

Este entendimento é de igual forma seguido pela própria Procuradoria 

Geral da  Fazenda Nacional, em seu Parecer nº 970/91, conforme segue:  

 

Em concluso, não há tributação, pois conforme a jurisprudência e a orientação 

uniforme das  autoridades fiscais são no sentido de que não há ganho de capitais, 

quando ocorre mera troca  de bens, principalmente, por ter a União como parte no 

contrato, e, em consequência, respondo à  consulta no sentido de não haver 

tributação na aquisição de ações ou quotas de capital permutadas  em público 

leilão no âmbito do Programa Nacional de Desestatização.26 (grifos nossos)  

 

Além do mais, a autuação do Recorrente baseada na suposta ocorrência 

de ganho de  capital é improcedente, pois só deve incidir IRPF caso se verifique 

                                                     
26 Parecer PGFN nº 970/91, p. 17. 
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a ocorrência do fato gerador  do referido tributo, o que não ocorre pelo fato de 

não haver o preenchimento do critério material  da regra-matriz de incidência 

tributária, como já exposto  que revela uma total consideração  da Recorrida 

do seguinte julgado desta Corte:   

 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDA - CONCEITO. Lei n.  

4.506, de 30.XI.64, art. 38, C.F./46, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV. 

CTN, art.  43. I. - Rendas e proventos de qualquer natureza: o conceito implica 

reconhecer a existência de  receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo patrimonial 

que ocorrem mediante o ingresso ou o  auferimento de algo, a título oneroso. C.F., 

1946, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21,  IV. CTN, art. 43. II. - 

Inconstitucionalidade do art. 38 da Lei 4.506/64, que institui adicional de 7%  de 

imposto de renda sobre lucros distribuídos. III. - R.E. conhecido e provido. (RE 

117887,  Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 

11/02/1993, DJ 23-04-1993 PP 06923 EMENT VOL-01700-05 PP-00786 RTJ VOL-

00150-02 PP-00578) (grifos nossos)  

 

Como no caso do Sr. Jorge não houve acréscimo patrimonial, a 

Recorrida não pode  simplesmente considerar que uma atualização do valor 

virtual das criptomoedas possuídas pelo   

’ecorrido seria uma maneira de acrescer  materialmente o patrimônio, até 

porque as  criptomoedas possuem natureza de bem imaterial. Desta forma, a 

autuação é fundamentada  num fato gerador presumido, o que não pode ocorrer, 

de acordo com o entendimento do próprio  Fisco no RE nº 851.242/PR julgado 

por esta Corte:  

 

Saliente-se que 'acréscimos patrimoniais' não podem se confundir com 

atualização monetária do  patrimônio, sob pena de tributação em bis in idem 

(tributando na aquisição e depois na diferença  valorativa de bem semelhante no 

mercado), haja vista que acrescer é aumentar materialmente o  patrimônio, e não 

atualizar ao valor de mercado, sob pena de criar um fato gerador presumido,  

oscilante e alheio à exceção legal.27 

 

                                                     
27 STF - RE 851242, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 14/10/2015, publicado em 
PROCESSO  ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 20/10/2015 PUBLIC 21/10/2015 
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Consequentemente inexiste ganho de capital nas operações realizadas 

pelo  Recorrente, já que não houve sequer acréscimo patrimonial e fatores que 

indicam  ocorrência de fato gerador de IRPF, pois sequer houve preenchimento 

dos requisitos da  regra matriz de incidência tributária.   

Ademais, como preceitua o art. 108, § 1º, o emprego da analogia não 

poderá resultar  na exigência de tributo não previsto em lei . —o contexto de 

escassez regulatória em que se  encontram as criptomoedas no Brasil, 

inexistindo qualquer norma que as qualifiquem como  uma moeda propriamente 

dita, é vedada sua qualificação, por analogia, à moeda legal com  vistas a criar 

um ônus tributário contra o contribuinte.  

Logo, no caso do Recorrente, resta evidente que não houve realização 

da renda nas  operações realizadas, dado que não há acréscimo patrimonial 

disponível, ao contrário do que o  Fisco nos faz querer acreditar, quando da 

autuação do Sr. Jorge Pereira, estando tal fato  demonstrado nas apurações 

abaixo:  

• 1ª operação: aquisição de uma unidade de Bitcoin em 2016  

AQUISIÇÃO DE 1 BITCOIN EM 2016 

VALOR ANTES  DA 

OPERAÇÃO 

VALOR DEPOIS  

DA OPERAÇÃO 

REGISTRO DE   

GANHO  

SITUAÇÃO 

R$ 3.500,00 (valor de  

três mil e quinhentos  

reais) 

1 unidade de 

Bitcoin (moeda 

virtual com  preço 

de mercado, no  

momento da 

compra,  de R$ 

3.500,00) 

O Recorrente  

registrou 

montante  de R$ 

3.500,00 para  

aquisição de 1  

Bitcoin 

O Recorrente, em 

sua  Declaração 

de Ajuste  Anual 

de 2017,  trocou o 

valor de R$  

3.500,00 por  

equivalente em 

Bitcoins 

• 2ª operação: permuta de uma unidade de Bitcoin por 150 de Litcoins em 2017 

(atividade  alvo de autuação pela RFB)  
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PERMUTA DE 1 BITCOIN POR 150 LITCOINS EM 2017 

VALOR ANTES  

DA OPERAÇÃO 

VALOR DEPOIS  

DA OPERAÇÃO 

REGISTRO DE   

GANHO  

SITUAÇÃO 

1 unidade de 

Bitcoin  

(valorização 

virtual e  sem 

lastro que deixou  

o bem com valor 

de  mercado 

aparente de  R$ 

66.000,00) 

150 unidades de  

Litcoins (valor  

virtual de mercado  

aparente de R$  

66.000,00) 

O Recorrente não  

teve qualquer tipo 

de  registro de 

ganho, pois não 

houve  nenhum 

tipo de  acréscimo   

patrimonial na  

operação de 

simples  permuta 

O Recorrente não  

declarou a 

operação  de 

permuta, pois não  

houve qualquer 

tipo  de acréscimo  

patrimonial, já que 

o  valor de 

mercado das  

criptomoedas é  

flutuante e  

vulneráveis as  

oscilações do  

mercado digital 
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• 3ª operação: permuta de 150 unidades de Litcoins por um automóvel em 

2017  

PERMUTA DE 150 LITCOINS POR UM AUTOMÓVEL EM 2017 

VALOR ANTES DA 

OPERAÇÃO 

VALOR DEPOIS  

DA OPERAÇÃO 

REGISTRO DE   

GANHO  

SITUAÇÃO 

150 unidades de  

Litcoins 

(valorização  virtual 

e sem lastro  que 

deixou o bem  com 

valor de  mercado 

aparente de  R$ 

120.000,00) 

1 automóvel (valor  

de mercado de R$  

120.000,00) 

Sem registro 

de  ganho  

mera  

permuta 

entre  

Litcoins e o  

automóvel 

O Recorrente, em 

sua  Declaração de 

Ajuste  Anual de 

2018,  trocou os 

Litcoins  pelo 

automóvel 

 

 

Logo, como pode se notar, o acréscimo patrimonial por criptomoedas é 

algo totalmente  virtual e volátil 28 , já que as alterações que sofrem são 

puramente fruto do sistema blockchain. Por isso, a aplicação da concepção da 

Teoria do Acréscimo Patrimonial  é impraticável  e impensável para o 

Recorrente sem que tenha ocorrido a efetiva alienação desses ativos,  já que 

não tem como a Recorrida controlar todo tipo de valorização e desvalorização  

virtual que os bens sofrem.29 

                                                     
28 5. Em função do baixo volume de transações, de sua baixa aceitação como meio de troca e 
da falta de  percepção clara sobre sua fidedignidade, a variação dos preços das chamadas 
moedas virtuais pode ser muito  grande e rápida, podendo até mesmo levar à perda total de seu 
valor.  Comunicado nº 25.306/2014 do Banco  Central do Brasil. Disponível em: <  
https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=11
4009277> 
29 Atenção: Como esse tipo de moeda  não possui cotação oficial, uma vez que não há um 
órgão responsável  pelo controle de sua emissão, não há uma regra legal de conversão dos 
valores para fins tributários. Entretanto,  essas operações deverão estar comprovadas com 
documentação hábil e idônea para fins de tributação . Resposta  447, pp. 187. Disponível em: 
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/perguntao/perguntas-e  
respostas-irpf-2019.pdf  
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3.3. DA INEXISTÊNCIA DO GANHO DE CAPITAL: DESCONSIDERAÇÃO DA  

REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO IRPF  

 

Como é sabido, a Carta Magna traça as diretrizes para a que a 

competência tributária  seja exercida por cada ente federativo, o que acarreta 

na determinação das possíveis hipóteses  tributárias que acabaram 

desencadeando num conjunto de determinações constitucionais  responsáveis 

por dar forma e significado à regra-matriz de incidência tributária, regra matriz 

esta que não pode ser ultrapassada pelo legislador, sob pena de  

inconstitucionalidades.   

Logo, para a autuação do Sr. Jorge Pereira, o Fisco necessitou construir 

uma regra  matriz de incidência específica para o imposto sobre a renda, à 

medida que a hipótese é formada  pelo critério material (mera aquisição de 

disponibilidade de renda e proventos de qualquer  natureza); pelo critério 

temporal (momento em que se quantifica a renda, mais  necessariamente o 

último dia de cada ano) e pelo critério espacial (demarcação territorial da  

ocorrência do fato)30.   

Vale ressaltar que para o acréscimo patrimonial, este considerado como 

aquisição de  disponibilidade de renda, nem todos os tipos de ingressos de 

valores devem ser tidos como  acréscimo, principalmente na questão 

envolvendo o Sr. Jorge. Uma vez que pelo fato deste ter  realizado apenas 

operações de permuta (troca de Bitcoin por Litcoin e de Litcoin pelo  automóvel) 

só se constata a ocorrência de mera substituição de ativo, o que, de nenhuma 

forma,  pode ser entendido como um dos caracterizadores do conceito de renda. 

Por isso, não há a  ocorrência do antecedente que ensejaria na incidência da 

regra-matriz de incidência  tributária aplicada ao IRPF, conforme REsp nº 

1.113.159/AM (julgado sob a sistemática dos  recursos repetitivos):  

 

 

 

                                                     
30 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
Capítulos IX,  X e XI. 
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4. O aspecto material da regra matriz de incidência tributária do imposto de renda 

é a  aquisição de disponibilidade (econômica ou jurídica) de renda ou proventos de 

qualquer natureza,  sendo certo que o conceito de renda envolve o produto do 

capital, do trabalho ou da combinação  de ambos (artigo 43, inciso I, do CT—)  (’Esp 

1113159/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA  SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, 

DJe 25/11/2009) (grifos nossos).  

 

Seguindo referida perspectiva, como não há a ocorrência do antecedente, 

também  não há provas para a aplicação do consequente. Na proporção que este 

determina, no caso  do IRPF, o critério pessoal no qual a União, de acordo com 

o art. 153, III da CF, tem a  competência para tributar o Sr. Jorge, quem deveria 

ter tido algum tipo de acréscimo  patrimonial para tal possibilidade ser discutida 

e justificar a cobrança da fiscalização, que se  mostra improcedente e 

inconstitucional, de acordo com os fatos.  

Como os pressupostos básicos para a incidência do IRPF não ocorreram, 

não existem  motivos para se pensar em critério quantitativo31, já que não há 

elementos para a formação de  uma base de cálculo para aplicação de alíquota 

de imposto de renda. Porque, apesar do fato  jurídico ocorrer no momento do 

auferimento de renda pelo Recorrente, o surgimento da  obrigação de pagar só 

ocorre se comprovada a ocorrência do antecedente e do  consequente da 

tributação32, fatores estes não demonstrado no presente caso.  

Portanto, como resta demonstrado, a autuação não merece prosperar, 

pois não existem  meios para se falar que houve o preenchimento do critério 

material da regra-matriz de  incidência tributária do imposto sobre a renda do 

Sr. Jorge Pereira, pois a incidência do IRPF  depende intrinsecamente da 

contemplação de todos os elementos de sua regra matriz, o que não  ocorre na 

autuação do Recorrente.  

Ademais, outro fator que demonstra a improcedência da lavratura do 

auto de infração  pela Receita Federal do Brasil é o fato de que, por se tratar de 

                                                     
31 Ibid. pp. 333. 
32 LOPES, 2016, p.25  
LOPES, Diones Clei Teodoro Lopes. Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza da 
pessoa física:  Uma análise da tributação progressiva. Disponível em:  
<http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/1038/1/TCC%20DIONES%20FINAL.pdf>. 
 



902 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 

assunto relativo a competência  tributária, não cabe ao referido órgão federal 

administrativo determinar o critério material do  IRPF, já que, segundo o artigo 

97 do CTN, tal incumbência seria de exclusividade do legislador  

infraconstitucional; comprovando a incompetência da Recorrida para delimitar 

as operações  sujeitas ao imposto sobre a renda e demonstrando a ilegalidade 

da cobrança incidente sobre o  Recorrente.  

Nesse contexto, sabe-se que o ganho de capital é apurado pela diferença 

positiva entre  o valor de alienação de bens e direitos e seu custo de aquisição. 

Ou seja, ao obter um acréscimo  em seu patrimônio decorrente de variações de 

valor de seus bens, móveis ou imóveis, o  contribuinte aufere um provento que 

é considerado tributável pelo Imposto de Renda.  

No presente caso, não há ocorrência de ganho de capital, uma vez que o 

Recorrente,  na realização de suas operações de permuta de um Bitcoin por 150 

Litcoins e deste por um  automóvel ocorreram sem qualquer tipo de acréscimo 

patrimonial, como anteriormente  demonstrado, pois os bens adquiridos 

possuem valor equivalente ao dos bens pelos quais  foram trocados, tendo tal 

entendimento respaldo na jurisprudência pátria, como segue:  

 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRATO DE PERMUTA DE AÇÕES SEM 

TORNA.  EQUIVALÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE GANHOS DE CAPITAL. 

NÃO HÁ  ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. TRIBUTAÇÃO. INCABIMENTO. 1. O ganho de 

capital é a  diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou direitos e o 

respectivo custo de aquisição. 2. Na hipótese dos autos está claramente 

demonstrado que as quotas sociais decorrentes da  permuta realizada possuem 

valor equivalente às antigas ações existentes. 3. Considerando que  não houve 

acréscimo patrimonial, uma vez que o valor das ações é equivalentes e, por 

conseguinte,  não houve ganho de capital, é incabível a tributação pelo imposto de 

renda. (TRF4, APELREEX  5004153-57.2015.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator 

EDUARDO VANDRÉ O L GARCIA,  juntado aos autos em 02/05/2016) (grifos nossos)  

 

Portanto, em vista da inexistência de realização da renda, não há que se 

falar em ganho  de capital no caso concreto pela ausência de acréscimo 

patrimonial disponível ao Sr. Jorge  Pereira, razão pela qual a cobrança 

pretendida deve ser considerada inconstitucional.  
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4. DA DEFINIÇÃO DAS CRIPTOMOEDAS PARA FINS DA INCIDÊNCIA DE  

IMPOSTO DE RENDA  

 

Para ser demonstrada a improcedência da autuação contra o recorrente 

pela suposta  não declaração das operações envolvendo a negociação de 

criptomoedas, faz-se necessário  compreender qual é, de fato, a natureza 

jurídica dos objetos alvo de tributação equivocada pela  Recorrida.  

Assim, deve-se frisar que a incidência de imposto de renda sobre as 

operações  realizadas pelo Recorrente, não ocorrem com uma moeda corrente, 

dotada de curso legal e  obrigatório, mas sim com um bem imaterial de valor 

patrimonial . —esse sentido, decidiu o  Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a 

bitcoin e, por analogia, todas as outras criptomoedas  não possuem natureza de 

moeda ou de valor mobiliário:  

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA 

ESTADUAL  E JUSTIÇA FEDERAL. INVESTIGADO QUE ATUAVA COMO TRADER DE 

CRIPTOMOEDA  (BITCOIN), OFERECENDO RENTABILIDADE FIXA AOS 

INVESTIDORES.  INVESTIGAÇÃO INICIADA PARA APURAR OS CRIMES TIPIFICADOS 

NOS ARTS. 7º, II,  DA LEI N. 7.492/1986, 1º DA LEI N. 9.613/1998 E 27-E DA LEI N. 

6.385/1976. MINISTÉRIO  PÚBLICO ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA 

DE INDÍCIOS DE OUTROS  CRIMES FEDERAIS (EVASÃO DE DIVISAS, SONEGAÇÃO 

FISCAL E MOVIMENTAÇÃO  DE RECURSO OU VALOR PARALELAMENTE À 

CONTABILIDADE EXIGIDA PELA  LEGISLAÇÃO). INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO QUE 

NÃO ESTÁ REGULADA PELO  ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. BITCOIN QUE 

NÃO TEM NATUREZA DE  MOEDA NEM VALOR MOBILIÁRIO. INFORMAÇÃO DO 

BANCO CENTRAL DO BRASIL  (BCB) E DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

(CVM). INVESTIGAÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR, POR ORA, NA JUSTIÇA ESTADUAL, 

PARA APURAÇÃO DE OUTROS  CRIMES, INCLUSIVE DE ESTELIONATO E CONTRA A 

ECONOMIA POPULAR. (STJ - CC:  161123 SP 2018/0248430-4, Relator: Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento:  28/11/2018, S3 - TERCEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/12/2018) [grifo nossos]  

 

O E. Superior Tribunal de Justiça seguiu o melhor entendimento do 
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próprio Banco  Central33:   

 

COMUNICADO N° 31.379, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017  

Alerta sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e negociação das 

denominadas  moedas virtuais.  

Considerando o crescente interesse dos agentes econômicos (sociedade e 

instituições) nas  denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil alerta 

que estas não são emitidas nem  garantidas por qualquer autoridade monetária, 

por isso não têm garantia de conversão para  moedas soberanas, e tampouco são 

lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo  o risco com os 

detentores. Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos  

indivíduos ao seu emissor.  

[...]  

As empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas virtuais em nome 

dos usuários, pessoas  naturais ou jurídicas, não são reguladas, autorizadas ou 

supervisionadas pelo Banco Central do  Brasil. Não há, no arcabouço legal e 

regulatório relacionado com o Sistema Financeiro  Nacional, dispositivo específico 

sobre moedas virtuais. O Banco Central do Brasil,  particularmente, não regula nem 

supervisiona operações com moedas virtuais.  

A denominada moeda virtual não se confunde com a definição de moeda eletrônica 

de que  trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e sua regulamentação por 

meio de atos  normativos editados pelo Banco Central do Brasil, conforme 

diretrizes do Conselho Monetário  Nacional. Nos termos da definição constante 

nesse arcabouço regulatório consideram-se moeda  eletrônica os recursos em 

reais armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao  usuário 

final efetuar transação de pagamento . Moeda eletrônica, portanto, é um modo de  

expressão de créditos denominados em reais. Por sua vez, as chamadas moedas 

virtuais não  são referenciadas em reais ou em outras moedas estabelecidas por 

governos soberanos. [grifos nossos]  

 

E da Comissão de ”alores –obiliários, à qual a atividade de negociação 

de Bitcoins  sob qualquer formato se situa fora do perímetro regulatório da CVM, 

dado que o Bitcoin não é  considerado atualmente um valor mobiliário 34.  

Nota-se que não há uma definição clara no ordenamento jurídico 

                                                     
33  BANCO CENTRAL DO BRASIL. Comunicado 31.379/2017. Disponível em: 
https://bit.ly/2Cy02bK.   
34 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Relatório Semestral  Supervisão Baseada em Risco. 
Julho dezembro/2017. Disponível em: https://bit.ly/2HsurxQ.   
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brasileiro acerca do  conceito de criptomoeda, o que permite, no vácuo 

legislativo, que o Poder Judiciário delimite  o entendimento sobre tal conceito, 

conforme disposto no artigo 4º da LINDB35, especialmente  porque as moedas 

virtuais possuem uma natureza jurídica mutante, que varia de acordo com  o 

uso e as especificações do caso .36  

Contudo, mesmo diante dessa natureza mutável das criptomoedas, a 

Recorrida  caracteriza a criptomoeda como um ativo financeiro lato sensu, já 

que tal definição lhe permite  atribuir uma ampla gama de fatores para a 

incidência de tributação.  

Ocorre que o entendimento do Fisco contraria o consenso a que vem 

chegando a  doutrina, em torno do qual consolida-se a compreensão de que as 

criptomoedas estariam, dentro  do ordenamento jurídico brasileiro, em posição 

análoga ao das moedas estrangeiras,  constituindo, em verdade, um tipo de 

mercadoria. É o que ensinam os Professores Milton  Barossi Filho e Rachel 

Sztajn37:   

A bitcoin se assemelha, para fins de classificação, à moeda estrangeira que Tulio 

Ascarelli  classificara como mercadoria. Seu poder liberatório decorre de pacto 

entre contratantes, fruto da  autonomia privada. Retomando Ascarelli, se essa 

moeda virtual é mercadoria, se circula, cria-se um  mercado que opera 

paralelamente ao mercado regular de moedas estrangeiras.  

 

No mesmo sentido, analogamente, Luís Eduardo Schoueri38 defende o 

caráter de  mercadoria que possuem as moedas estrangeiras no âmbito do 

ordenamento pátreo:  

 

No âmbito doméstico, todas as moedas que não a nacional são apenas 

mercadorias. Como a  moeda é instrumento cujo emprego depende, sobremaneira, 

da aceitação que detém perante os  agentes das relações de troca, o curso legal 

                                                     
35 Art. 4º - Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 
e os princípios  gerais de direito. 
36 SILVA, Luiz Gustavo Doles. Bitcoin & outras criptomoedas: teoria e prática à luz da legislação 
brasileira.  Curitiba: Juruá, 2018. p. 41. 
37 BAROSSI-FILHO, Milton; SZTAJN, Rachel. Natureza Jurídica da Moeda e Desafios da Moeda 
Virtual. Revista Jurídica Luso-Brasileira. 1 ed. Ano I. 2015. 
38 SCHOUERI, Luís Eduardo. Imposto de renda sobre variação cambial de recursos repatriados 
no âmbito  do RERCT. In Revista Direito Tributário Atual (RDTA). São Paulo: Instituto Brasileiro 
de Direito Tributário  (IBDT), 2019. 
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garante que a moeda nacional se distinga da estrangeira.  O exercício da soberania 

do Estado ao editar norma jurídica que assegura a circulação da moeda  nacional 

torna a moeda estrangeira efetiva mercadoria no plano interno. Isso porque a 

ordem jurídica  impõe limites e condições  para que o titular de somas de moeda 

estrangeira  possa utilizá-la.  

[...]  

Tendo isso em vista, a moeda estrangeira reveste-se da natureza de mercadoria 

especial . —ão pode  ela constituir um bem em uma troca direta, mas somente 

indireta, sendo instrumentada por moeda  nacional . ”ale, assim, a distinção de 

Rudolf Von Jhering entre formas inferior e superior de troca.  Para o autor, a forma 

inferior de troca é equivalente à troca direta acima referida: cada uma das  partes 

possue (sic) precisamente aquilo que a outra procura, e que o tem imediatamente 

à sua  disposição . —esse contrato há uma igualdade  de funções para as duas 

partes, pois a satisfação é  imediata. Já na forma superior de troca, que 

corresponde à troca indireta instrumentada por moeda,  há uma diversidade  de 

funções: uma das prestações proporciona uma satisfação imediata , ao  passo 

que a outra só a proporciona potencialmente . Desse modo, a moeda estrangeira 

só pode  constituir objeto da forma superior de troca, uma vez que ela jamais 

satisfaria imediatamente a parte  que a recebe, mas apenas virtualmente. Seu valor 

está atrelado ao seu poder de compra, exigindo  uma concretização em momento 

posterior. Todavia, a única forma de concretização possível é sua  conversão em 

moeda nacional, pois seu emprego na aquisição de mercadorias e serviços é  

expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Logo, a moeda 

estrangeira constitui  uma mercadoria especial, pois só pode constituir objeto 

(bem) de trocas indiretas, i.e.,  instrumentadas pela moeda nacional, já que é 

impossível concebê-la em uma troca direta em razão  de sua satisfação ao seu 

possuidor depender de sua realização (ato de compra posterior). Em suma,  a 

moeda estrangeira não é moeda , mas uma mercadoria (especial).  

 

Diante disso, a bitcoin é um mecanismo comercial que permite que seus 

usuários  realizem pagamentos imediatos sem precisar da autorização de um 

terceiro regulador. Além do  mais, sua emissão ocorre sem qualquer tipo de 

lastro ou garantia fiduciária, dado que as  operações não são regulamentadas e 

o valor depende da confiança e da amplitude de adoção  destas moedas virtuais, 

o que as tornam amplamente suscetíveis às oscilações do mercado.  

Nesse ponto, importante destacar que a Recorrida, ao lavrar a autuação 

objeto desta  lide, desconsiderou o fato de que as criptomoedas, por serem 
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moedas  digitais/virtuais,  utilizam o sistema de criptografia do sistema 

blockchain em que estão inseridas e não possuem  lastro ou garantia fiduciária, 

o que as diferencia das moedas eletrônicas que possuem  regulamentação 

específica (Lei nº 12.865/2013) e são definidas como recursos armazenados  

em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar 

transação de  pagamento 39 . Enquanto as moedas virtuais peer-to-peer 

possuem código aberto, que não  depende de uma autoridade central. Entre 

muitas outras coisas, o que faz o Bitcoin ser único  é o fato de ele ser o primeiro 

sistema de pagamentos global totalmente descentralizado. Ainda  que à 

primeira vista possa parecer complicado, os conceitos fundamentais não são 

difíceis de  compreender 40.  

Nesse sentido, as bitcoins e as litcoins utilizadas pelo Recorrente não 

possuem  características próprias de uma moeda, desprovidas de lastro, sendo 

meros bens imateriais tidos  como propriedade.   

A compreensão das criptomoedas como bens intangíveis de propriedade 

de seus  adquirentes é o que permite avaliar, no caso em comento, a inexistência 

de acréscimo  patrimonial como fator passível de incidência de IRPF, à medida 

que a Recorrida entende  que as moedas virtuais devem ser declaradas pelo 

valor de aquisição 41.   

Ou seja: reforça-se a argumentação de que o que houve foi mera permuta 

sem a  ocorrência de qualquer ganho, isto é, sem acréscimo patrimonial.   

 

5. DAS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR  

 

5.1. DA VIOLAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA  

 

A Constituição Federal de 1988 resguardou uma série de garantias 

fundamentais em  favor do indivíduo e contra o poder coercitivo do Estado, 

assegurando, em suma, a liberdade  daquele primeiro frente a este segundo. Na 

                                                     
39 Brasil, 2013, art. 6º, inciso VI da Lei nº 12.865. 
40 ULRICH, Fernando. Bitcoin: A Moeda Na Era Digital. São Paulo: Mises Brasil, 2014. p.17. 
41  Resposta 447, pp. 187. Disponível em:  
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/perguntao/perguntas-e-
respostas-irpf-2019.pdf 
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seara tributária, a proteção do contribuinte perante  o Fisco traduz-se em uma 

série de limitações ao poder estatal de tributar.   

Tais limitações podem configurar normas negativas de competência 

tributária, como  no caso das imunidades cuidadas pelo art. 150, VI, da CF, e 

também podem estabelecer  cláusulas fundamentais que devem ser 

observadas no exercício do poder de tributar,  preservando-se as figuras da 

segurança jurídica, da igualdade, e das liberdades públicas que  constituem 

garantias individuais.   

Essas garantias manifestam-se, em especial, através de princípios como 

o da  legalidade, da igualdade, da irretroatividade, da anterioridade e da vedação 

do confisco.42  E,  nesse ponto, igualdade tributária não é apenas igualdade 

proporcional, mas também igualdade  medida na capacidade contributiva do 

sujeito passivo, conforme leciona Humberto Bergmann  Ávila43:  

 

Como os impostos devem ser graduados segundo a capacidade contributiva dos 

contribuintes, eles  não podem aniquilar sua capacidade econômica, no sentido de 

não permitir que o sujeito passivo  possa ter a possibilidade de desenvolver sua 

existência digna (art. 1º), sua livre iniciativa (art. 170,  caput), o livre exercício de 

atividade econômica (art. 170, parágrafo único) e sua propriedade privada  (arts. 

5º, caput, e 170, II). O Poder Legislativo deve adotar decisões valorativas 

respeitando os bens  e os direitos dos contribuintes. São dois lados da mesma 

medalha.  

[...]  

A capacidade contributiva é, na verdade, um critério de aplicação da igualdade. A 

determinação da  medida, que a eficácia econômica desigual de uma regra não 

poderá ultrapassar, deve ser obtida pela  análise das decisões valorativas da 

Constituição em favor, por exemplo, da proteção da família e do  casamento e da 

solidariedade social.  

 

Nesse sentido, interessa destacar que a autuação objeto da presente lide 

foi lavrada ao  arrepio dos ditames constitucionais, com especial afronta à 

capacidade contributiva do  recorrente. Isso porque, ao contrário do que se 

                                                     
42 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 
131. 
43 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 432-
434. 
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verifica no caso em comento, a pretensão  fazendária não pode confundir a 

capacidade contributiva do sujeito passivo com sua capacidade  econômica. 

Não é outro o entendimento de Ariane Costa Guimarães44:  

A capacidade contributiva não se confunde com a capacidade 

econômica: um indivíduo pode ter  condições econômicas, no sentido de alto 

poder para promover trocas econômicas, e isto não  signifIca, automaticamente, 

que tenha capacidade contributiva. Esta deve ser examinada diante dos  

parâmetros de gasto para usufruto dos direitos econômicos resguardados ao 

indivíduo, tais como  alimentação, saúde e educação.  

A tributação da capacidade econômica deve ser conectada à 

competência daquilo que é efetivamente  auferido, não à habilidade, em 

abstrato, de aferição.  

A capacidade contributiva do indivíduo não está relacionada apenas à 

sua aptidão para  auferir e acumular riquezas tributáveis. Está relacionada, sim, 

com a análise daquilo que pode  ser suportado faticamente pelo indivíduo, com 

o intuito de proteger o núcleo mínimo de seu  patrimônio necessário para 

satisfação de sua existência.45 

Nesse contexto, tributar operações que não implicam em efeito ganho, 

mas mera troca  de ativos, fere a capacidade contributiva, isto é, o mínimo que 

o indivíduo possui para  sobreviver. Dessa forma, tendo em vista que a 

capacidade contributiva é técnica aplicável  diretamente aos impostos  em 

especial ao IR , não se pode admitir que tal tributação  pretendida pelo Fisco 

seja permitida, sob pena de violação direta à Constituição Federal.  

Por fim, como ensina Klaus Tipke46, a capacidade contributiva demanda 

a observância  de liquidez pelos contribuintes, o que, no caso concreto, não 

ocorre com o Sr. Jorge Pereira,  notadamente em vista do ganho virtual 

relacionado à valorização das criptomoedas. Ou seja:  

                                                     
44 GUIMARÃES, Ariane Costa. Capacidade Contributiva: a obrigatoriedade de observância pela 
lei  tributária e a possibilidade de controle jurisdicional. In Reforma tributária: Ipea-OAB/DF. 
Orgs: SACHSIDA,  Adolfo e SIMAS, Erich Endrillo Santos. Rio de Janeiro: Ipea, OAB/DF, 2018. p. 
175-189. 
45 COSTA, R. H. Princípio da capacidade contributiva. São Paulo: Malheiros, 2012. 
46  TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Direito Tributário (Steuerrecht). 18ª ed. Trad. Luiz Doria 
Furquim. Porto  Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p. 214. 
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Em outras palavras, ao lavrar a autuação contra o recorrente, o Fisco 

valorou apenas a  capacidade econômica virtual empenhada nas operações 

envolvendo a permuta de bitcoins por  litcoins e, num segundo momento, a 

permuta entre litcoins e um veículo, incorrendo no erro  de tributar operações de 

troca, que, por si só, não revelam capacidade contributiva do recorrente  para 

justificar a tributação em testilha.   

 

5.2. PRESSUSPOSTOS DE SEGURANÇA JURÍDICA  

 

Partindo-se de outro ponto, é necessário também atacar a patente 

ofensa à segurança  jurídica efetivada pela autuação fazendária.  

Um dos principais fundamentos do Estado Democrático de Direito está 

na  incorporação, pela Constituição, do princípio da segurança jurídica material, 

que possui força  vinculante de aplicabilidade (e.g., art. 5º, §2.º, da CF/88), 

visando garantir a certeza jurídica, a  estabilidade sistêmica e a confiança 

legítima, tanto para proteção da previsibilidade legal quanto  para a 

concretização dos direitos fundamentais.47 

Tem-se que, no âmbito do Estado Democrático de Direito, o poder de 

tributar deve  necessariamente efetivar-se nos limites da liberdade, da 

democracia, e da dignidade da pessoa  humana. Por essa razão, nessa seara, a 

segurança jurídica deixa de ser exclusivamente formal,  pautada pela certeza e 

irretroatividade, para ser a previsibilidade da concretização de direitos e  

liberdades fundamentais.  

Como defende Heleno Taveira Torres48:  

 

A segurança jurídica tem como conteúdo as funções de certeza, de estabilidade 

sistêmica e de  confiança legítima na concretização do Sistema Constitucional 

Tributário, segundo os fins eleitos e  os meios de determinação do regime jurídico 

dos distintos tributos que podem ser exigidos no  ordenamento. [...] Nesse sentido, 

o princípio de segurança jurídica, mais do que sua própria  dimensão de peso, 

                                                     
47 TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica: metódica da 
segurança  jurídica do Sistema Constitucional Tributário. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 128. 
48 Ibid., p. 184-185. 
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concretiza-se pelo fim sistêmico de proteção a direitos e ao Sistema Tributário.  E 

esses fins de segurança jurídica reduzem a infinitude de possibilidades 

regulatórias ou de proteção  dos direitos fundamentais, propiciam controle de 

expectativas, mitigam a complexidade, dotam o  sistema de limites mais objetivos 

e lhe conferem estabilidade e continuidade. Eis como a segurança  jurídica, num só 

tempo, protege e vê-se assegurada pela efetividade do Sistema Constitucional  

Tributário, para preservação das competências dos entes federativos e para 

proteção dos direitos dos  contribuintes.  

 

São três, portanto, os âmbitos funcionais do princípio da segurança 

jurídica: as funções  de certeza, de confiança e de estabilidade sistêmica. A 

primeira função, de certeza, está  relacionada à previsibilidade, isto é, à 

segurança jurídica sobre o futuro. Em matéria tributária,  a previsibilidade dos 

poderes do Estado é uma exigência incontornável, sob pena de inviabilizar  ao 

contribuinte a organização de suas atividades, a assunção de obrigações e a 

prevenção de  condutas ilícitas.  

Nesse sentido, a autuação objeto da presente lide ofende com veemência 

o princípio  da segurança jurídica, na medida em que onera operações cujo 

objeto (troca de mercadorias)  não é legalmente passível de tributação pelo 

Imposto sobre a Renda.  

A começar pela escassez regulatória que paira sobre as transações que 

envolvem as  denominadas criptomoedas. Não há no Brasil legislação que verse 

definitivamente sobre o  tema, permanecendo incógnita, no âmbito do 

ordenamento jurídico brasileiro, qual a natureza  jurídica das mesmas. Há, 

contudo, uma rica produção doutrinária sendo criada no país, com  vistas a 

dirimir os paradigmas advindos desse tipo de inovação tecnológica dotada de 

forte  caráter disruptivo.  

Contudo, conforme já demonstrado, é cada vez mais amplo o 

entendimento doutrinário  de que as criptomoedas estão para o ordenamento 

jurídico brasileiro no mesmo patamar das  moedas estrangeiras, ou seja, 

correspondem a mercadorias potencialmente conversíveis em  moeda corrente, 

o real, a única que possui curso legal em território nacional, conforme dispõe  o 
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art. 1º, da Lei 9.069 de 1995.49  

Desse modo, as transações envolvendo bitcoins e litcoins, por exemplo, 

não podem ser  alvo de tributação pelo Imposto sobre a Renda, na medida em 

que tais transações atendem à  figura jurídica da permuta, e não da compra e 

venda, de modo a não auferir-se em tais operações  qualquer acréscimo 

patrimonial que exprima algum ganho de capital.  

Assim, a autuação fazendária afronta o princípio da segurança jurídica, 

visto que  tributa sem razoável embasamento legal e em profunda dissonância 

do melhor entendimento  doutrinário.  

 

5.3. DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE COMO  

INSTRUMENTO DE ESTABILIDADE SISTÊMICA  

 

No mais, é preciso destacar que a autuação fazendária ofende, também, 

a garantia  constitucional da razoabilidade.  

Isso porque, no plano constitucional, a razoabilidade é a típica garantia 

contra o  arbítrio e discriminações50, consagrando a superação de princípios e 

direitos estatais absolutos  que não coincidem com a axiologia do Estado 

Democrático de Direito. A razoabilidade  corresponde, assim, a um método que 

se presta à efetivação e concretização dos valores  expressos como conteúdo 

dos princípios, integrando-se à lógica constitucional como garantia  de 

estabilidade do próprio sistema jurídico.51 

A razoabilidade é, por isso, instrumento de segurança jurídica para a 

concretização dos  princípios que veiculam valores, como direitos ou 

liberdades. Nesse sentido, em matéria  tributária, a razoabilidade constitui 

imprescindível instrumento para coibir abusos,  especialmente abusos do poder 

estatal.  

É o que entendeu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2551 

                                                     
49 Art. 1º A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário Nacional passa a ser 
o REAL (Art. 2º  da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994), que terá curso legal em todo o território 
nacional. 
50 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais,  2003. p. 242. 
51 TORRES, Heleno Taveira. Id. p. 648 
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MC-QO,  referindo-se à proporcionalidade como sinônimo de razoabilidade:  

 

TRIBUTAÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - O Poder 

Público,  especialmente em sede de tributação, não pode agir imoderadamente, 

pois a atividade estatal acha se essencialmente condicionada pelo princípio da 

razoabilidade, que traduz limitação material à ação  normativa do Poder 

Legislativo. - O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa  está 

necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, que, 

encontrando suporte  teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos 

normativos e as prescrições irrazoáveis  do Poder Público. O princípio da 

proporcionalidade, nesse contexto, acha-se vocacionado a  inibir e a neutralizar os 

abusos do Poder Público no exercício de suas funções, qualificando-se  como 

parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. - 

A  prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento positivo reconhece ao 

Estado, não lhe  outorga o poder de suprimir (ou de inviabilizar) direitos de caráter 

fundamental constitucionalmente  assegurados ao contribuinte. É que este dispõe, 

nos termos da própria Carta Política, de um sistema  de proteção destinado a 

ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo poder tributante ou,  ainda, 

contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos editados pelo 

Estado. (STF  - ADI-MC-QO: 2551 MG, Relator: CELSO DE MELLO, Data de 

Julgamento: 02/04/2003, Tribunal  Pleno, Data de Publicação: DJ 20-04-2006 PP-

00005 EMENT VOL-02229-01 PP-00025)  

 

Ora, analisando a presente lide, tem-se que a autuação lavrada contra o 

recorrente foi  embasada nas informações prestadas pela exchange que 

intermediou as transações, nos termos  da Instrução Normativa RFB nº 

1.888/2019, conforme alegado pelo Fisco.  

Ocorre que tais informes de rendimento não foram enviados ao 

recorrente pela  exchange. Assim, além de não existir, à época das operações, 

previsão legal para que se  declarasse a propriedade de criptomoedas e 

eventuais transações que as envolvessem,  materialmente, o Sr. Jorge Pereira 

não possuía meios para declará-las, vez que não estava  devidamente munido 

de informe emitido pela exchange em que realizou as operações.  

Dessarte, a pretensão fazendária ataca a garantia da razoabilidade e 

afeta com  gravidade a cara estabilidade sistêmica do direito, na exata medida 

em que autua transações  que, além de não serem legalmente passíveis de 
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tributação pelo Imposto sobre a Renda, exige  que o contribuinte cumpra 

obrigação materialmente irrealizável.  

 

6. DOS PEDIDOS  

 

Diante do exposto, considerando que (i) as criptomoedas possuem, no 

ordenamento  jurídico nacional, status análogo ao das moedas estrangeiras, ou 

seja, ao de mercadoria, (ii) as transações que envolvem troca de criptomoedas 

por bens, serviços e direitos constituem  operação de permuta, e que (iii) sobre 

as operações de permuta envolvendo criptomoedas não  incide imposto sobre 

a renda, dado que não há ocorrência de fato gerador, o Recorrente requer que se 

dignem V. Exas. a, reconhecendo a inconstitucionalidade da exigência do Fisco,  

conhecer e dar provimento ao presente recurso extraordinário, reformando o v. 

acórdão  recorrido, para declarar a inconstitucionalidade da exigência do 

referido tributo nas transações  objeto da presente lide.  

Nesses termos, pede deferimento.  

(local), (data).  

Advogado  

OAB/... nº ... 
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EXCELENTÍSSIMOS MINISTROS DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

JOSÉ PEREIRA, já qualificado nos autos do Recurso Extraordinário em epígrafe, 

em que  contende com a FAZENDA NACIONAL, vem, perante Vossas 

Excelências, por meio de seus  procuradores, apresentar MEMORIAIS DE 

ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos de direito que se  seguem.  

  

1. SÍNTESE FÁTICA   

 

1. A presente controvérsia originou-se na ação anulatória ajuizada pelo 

Recorrente, com  o objetivo impugnar a autuação efetuada pela Receita Federal 

do Brasil, ocorrida em 15 de  maio de 2019.   

2. A autuação fundamentou-se no art. 118 da Lei no 5.172 do CTN; no art. 21, 

inc. I, da  Lei no 8.981; e no art. 3o, §§ 3º e 4º, da Lei no 7.713/88, por suposto 

descumprimento de  obrigação tributária, qual seja, a ausência do recolhimento 

do Imposto de Renda devido por  ganho de capital com às seguintes operações: 

(i) aquisição de unidade de Bitcoin,  considerando que, após a sua aquisição no 

ano de 2016 por R$ 3.500,00, fora utilizada, em  2017, para aquisição de 150 

Litcoins que, à época, correspondiam ao montante total de R$  66.000,00; (ii) 

150 Litcoins adquiridos em 2017; (iii) utilização das Litcoins, em 2017, como  

meio de troca para aquisição de um automóvel avaliado, à época da operação, 

em  R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)1.   

3. Além disso, foi constatado suposto descumprimento de obrigação tributária 

acessória  por ter o contribuinte, em tese, deixado de declarar as operações 

supracitadas na Declaração  de Ajuste Anual. A multa foi aplicada com base no 

art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96, e a taxa  de juros foi a SELIC, conforme dispõe 

a Lei no 9.065/95.  

4. A referida autuação foi embasada nas informações prestadas pela exchange 

que  intermediou as transações, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 

1.888/2019.  5. Ressalta-se que o recorrente declarou em sua Declaração de 

Ajuste Anual do ano calendário 2017 (referente ao ano de 2016) a sua unidade 

                                                     
1 [Caso, §4º]. 
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de Bitcoin, pelo valor de R$  3.500,00, além de declarar o carro em sua 

Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2018  (referente ao ano de 2017) 

pelo valor de R$ 120.000,002.  

6. Percorrido o trâmite processual, foram julgados improcedentes os pedidos 

elaborados  pelo contribuinte, ora recorrente, de forma que subsistiram as 

cobranças inconstitucionais e  ilegais realizadas pela recorrida.  

7. Uma vez esgotadas as instâncias ordinárias, o Recorrente interpôs o presente 

Recurso  Extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República, 

contra o acórdão  exarado pelo Tribunal Regional Federal, uma vez houve 

contrariedade ao artigo 150, I, da  Constituição. A repercussão geral do recurso 

foi reconhecida e o julgamento foi pautado para  os dias 05 e 06 de novembro 

de 2019.   

 

2. RAZÕES PARA O TOTAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

 

 2.1 Conceitos fundamentais   

 

8. A priori, é válido destacar que o conceito, a classificação e a natureza jurídica 

das  criptomoedas estão longe de serem definidas de forma pacífica e 

incontestável, justamente  porque elas possibilitam os mais diversos tipos de 

operações, diferentemente de tudo o que  já se viu universo econômico e 

jurídico. Ademais, a ausência de lei específica que dê os  contornos necessários 

para tais definições reforça o contexto de incertezas.   

9. Nesse sentido, convém citar o entendimento consolidado pelos estudos mais  

relevantes sobre o tema, demonstrando o que tem prevalecido. Dessa forma 

será possível  avançar para a análise da questão em debate, sobre a 

possibilidade de incidência do Imposto  de Renda sobre as operações 

envolvendo Litcoins e Bitcoins em contrato de permuta,  aprofundando-se, 

principalmente, no que diz respeito à definição de Renda tributável,  

oportunidade em que se analisará o histórico da jurisprudência dessa Suprema 

                                                     
2[Esclarecimento nº 18]. 
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Corte.  

  

2.1.a. Classificação e conceito das Criptomoedas. Bitcoins e Litcoins. Conceito 

de  Blockchain 

  

10. No que diz respeito à classificação das criptomoedas, vale a menção do 

estudo  desenvolvido pela Financial Action Task Force  FATF, grupo de Ação 

Financeira  governamental internacional, que define aspectos das moedas em 

geral, classificando-as  como conversíveis e não conversíveis, centralizada e 

descentralizada.   

11. Com base nessas classificações, é possível aproximar-se de um conceito 

para as  criptomoedas: moedas virtuais que utilizam a criptografia para garantir 

mais segurança em  transações, tendo caráter conversível, por terem cunho 

econômico de valor estimável,  servindo como meio de troca e pagamento de 

serviço e outras operações; e, descentralizado  por não haver há uma autoridade 

oficial que possa definir seu valor, sua extensão e finalidade.  A primeira e a mais 

usual dessas moedas é o Bitcoin.  

12. O caráter conversível e descentralizado das criptomoedas as torna únicas, 

diferentes  de tudo aquilo que já se viu no mercado financeiro.   

13. Isso significa que as criptomoedas possuem classificação e conceito 

próprios, de forma  que, não podem ser confundidas, nem tampouco 

comparadas com outras espécies de  moedas, como as eletrônicas.   

14. Feitas essas considerações, parte-se para análise da Bitcoin e Litcoin, 

espécies de  criptomoedas que foram adquiridas pelo recorrente, conforme 

narrado nos fatos.  15. A Bitcoin foi mencionada pela primeira vez em 2008 no 

artigo Bitcoin: A Peer-to-Peer  Electronic Cash System  publicado pelo 

pseudônimo Satoshi Nakamoto. Esta foi criada com o  objetivo de reformulação 

da moeda na forma de códigos computacionais de modo a gerar  uma revolução 

digital na economia e diminuir as crises financeira. Nos dizerem da autora  

Aleksandra Bal a bitcoin seria uma versão de dinheiro eletrônico puramente 

peer-to-peer  que permitiria que pagamentos online fossem enviados 
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diretamente de uma parte para outra  sem passar por uma instituição 

financeira .3  

16. A Litcoin, por sua vez, foi criada em 2011 pelo antigo engenheiro do Google, 

Charles  Lee, diferenciando-se da Bitcoin com relação algoritmo utilizado para 

os cálculos no processo  de mineração, mas tal diferenciação não gera 

impactos para classificação, conceituação ou  natureza, razão pela qual não 

convém explorá-la pormenorizadamente perante esta Corte  Suprema.   

17. O processo de criação de uma Bitcoin, assim como o da Litcoin, se dá através 

da  Mineração, que compreende em resoluções de cálculos matemáticos 

complexos, formando  blocos, e a cada bloco resolvido uma nova questão mais 

complexa surge. As transações são  realizadas de forma Peer-to-Peer (P2P), 

com a existência de um código aberto, mas guardado  por uma criptografia que 

apenas o detentor pode transferir.  

18. Todas as transações em Bitcoin e Litcoin são registradas em um sistema 

denominado  Blockchain, que consiste em uma corrente de blocos  

interligados, que contabilizam toda a  história de transações já realizadas. Nos 

dizeres de Glauco Costal e Liziane –eira, é  justamente essa interligação entre 

blocos que confere robustez e segurança ao Sistema 4. 

 

2.1.b. Natureza jurídica das Criptomoedas. Superior Tribunal de Justiça sobre 

o  Conflito de Competência 161.123/SP. Arcabouço normativo pátrio sobre as 

criptomoedas.  Crítica à atuação do Banco Central 

 

19. Não há consenso no que tange à natureza jurídica das criptomoedas, assim 

como a  conceituação e classificação. Sobre essa discussão, FOLLADOR 

apresenta diversos  enquadramentos possíveis para as criptomoedas, vejamos: 

   

                                                     
3 ESTADO DE MINAS. Quando e como foi criado o bitcoin? 11 de junho de 2018. Disponível em:  
<https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2018/10/29/interna_internacional,100114
6/bitcoin-a maior-das-criptomoedas-completa-dez-anos.shtml>. 
4 COSTA, Glauco Zerbini; MEIRA, Liziani Angelotti. Criptomoedas: moedas, ativo financeiro ou 
uma nova tulipa?,  In Economic Analysis of Law Review. Vol. 8, nº 2. 2017. pp. 482-512. 
Disponível em:  <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/10310/pdf>. 
Acesso em: 28 ago. 2019. 
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Analisa-se, por exemplo, se as criptomoedas podem ou não ser enquadradas em  

conceitos tais como moeda  (currency), moeda estrangeira  (foreign currency),  

dinheiro  (money), dinheiro eletrônico  (e-money), produto financeiro  (financial   

product), mercadoria  (commodity), título  ou valor mobiliário  (security) bem   

(property, good), ativo  (asset), ou produto  (product), entre outras categorias  

com que o Direito  e, por extensão, o Direito Tributário  costuma operar.5 

 

20. Como visto, é inegável a complexidade do tema, tanto é assim que, quando 

submetida  a problemática perante o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião 

do julgamento do Conflito  de Competência 161.123/SP6, a única convicção que 

se extraiu é de que não há consenso  quanto à natureza jurídica das 

criptomoedas, em razão da ausência de legislação nacional que  as regule.   

21. Ao analisar a questão, o STJ considerou os posicionamentos emitidos pelo 

Banco  Central e a Comissão de Valores Mobiliários. O primeiro, no Comunicado 

n.º 31.379, de  16/11/20177, destaca o fato de que esse tipo de criptomoeda não 

se confunde com a moeda  eletrônica de que trata a Lei n.º 12.865/2013 e, além 

disso, informa que as criptomoedas não  são reguladas pelo Banco Central:   

 

[...] 3) O Banco Central do Brasil autoriza o funci onamento das empresas que  

negociam moedas virtuais  e/ou guardam chaves, senhas ou outras informações   

cadastrais dos usuários, empresas conhecidas como exchanges ? —ão. Essas  

empresas não são reguladas, autorizadas ou supervisionadas pelo Banco Central.   

Não há legislação ou regulamentação específica sobre o tema no Brasil.   

 

22. Assim sendo, como já visto, tem-se que essas moedas virtuais não são 

emitidas nem  garantidas por qualquer autoridade monetária, por isso não têm 

garantia de conversão para  moedas soberanas, tampouco são lastreadas em 

ativo real de qualquer espécie, ficando todo  o risco com os detentores. Tal 

característica desqualifica a tese de que a natureza das  criptomoedas seria de 

                                                     
5  FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e competência tributária. Rev. Bras. Polít. 
Públicas, Brasília, v. 7,  nº 3, 2017 p. 79-104. 
6 [STJ, CC 161.123/SP, Rel. Min. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe. 05/12/2018]. 
7 BACEN, Comunicado nº 31.379 de 16/11/2017. Alerta sobre os riscos decorrentes de 
operações de guarda e  negociação das denominadas moedas virtuais. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&n
umero=31379>. Acesso em: 24 ago. 2019.  
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moeda corrente, por força da teoria estatal da moeda.  

23. Por sua vez, tanto no Relatório de Supervisão Baseada em Risco8  jul./dez. 

2017  quanto no Ofício Circular nº 11/2018 9 , a CVM pontua que as 

criptomoedas, justamente por  não se submeterem a um órgão regulador, não 

podem ser consideradas como valor mobiliário e não possuem índices de 

referibilidade pelos órgãos reguladores. Ou seja: não se sustenta a  tese de que 

as criptomoedas teriam natureza de ativos financeiros.  

24. Por considerar os posicionamentos emitidos pelo BACEN e CVM, o STJ 

concluiu que a  negociação de criptomoeda ainda não foi objeto de regulação 

no ordenamento jurídico  pátrio , afirmando ainda que notadamente [...] a 

criptomoeda, até então, não é tida como moeda nem valor mobiliário , diante da 

incerteza, optou por estabelecer a justiça estadual  comum como competente 

para julgamento dos crimes. (g.n)  

25. Percebe-se, portanto, que o poder judiciário, dado a inércia do poder 

legislativo, ainda  encontrará muitos desafios para resolução dos casos 

concretos envolvendo as moedas  virtuais, como ocorre na presente 

controvérsia.  

26. Nesse mesmo sentido, convém mencionar a IN RFB nº 1.888, de 03 de maio 

de 2019, que disciplinou a obrigatoriedade de prestação de informações 

relativas às operações  realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil, alterando a IN RFB n° 1.753/201710. Esta classifica as 

criptomoedas como outros bens , declarando  expressamente que as 

criptomoedas não são moedas para fins legais:  

 

 

                                                     
8  CVM, Supervisão Baseada em Risco – Relatório Semestral jul/dez. 2017. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/sbr/Relatorio_S
emestral_julhod ezembro_2017.pdf>. Acesso em: 02 set. 2019 
9 CVM, Ofício Circular nº 11/2018/CVM/SIN. Disponível em:  
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-
circulares/sin/anexos/oc-sin-1118.pdf>.  Acesso em: 02 set. 2019. 
10 RFB, Instrução Normativa nº 1753, de 30 de out. de 2017. Disponível em:  
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado
&idAto=87571 >.  Acesso em: ago. 2019.  
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Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:  

I - criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria unidade   

de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira,   

transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias 

de  registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento,   

instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui   

moeda de curso legal; e Parágrafo único. Incluem-se no conceito de intermediação 

de operações realizadas  com criptoativos, a disponibilização de ambientes para a 

realização das operações  de compra e venda de criptoativo realizadas entre os 

próprios usuários de seus  serviços. (g.n)  

 

27. Em sequência, ainda sobre a regulamentação pátria, em 26 de agosto de 

2019, o Banco  Central reconheceu oficialmente as criptomoedas como ativos 

não financeiros produzidos,  passando a considerar a compra e venda de 

criptoativos na balança comercial. E, além disso,  categorizou a atividade de 

mineração de criptomoedas como um processo produtivo,  seguindo 

recomendações do texto Treatment of Crypto Assets in Macroeconomic 

Statistics. Veja-se excerto do documento publicado:   

 

O Comitê de Estatísticas de Balanço de Pagamentos, órgão consultivo sobre  

metodologia das estatísticas do setor externo ao Departamento de Estatísticas do   

Fundo Monetário Internacional (FMI), recomendou classificar a compra e venda de   

criptoativos (especificamente aqueles para os quais não há emissor) como ativos   

não-financeiros produzidos, o que implica sua compilação na conta de bens do  

balanço de pagamentos.11 

 

28. Ao delimitar a natureza jurídica das criptomoedas como ativos não 

financeiros  produzidos o Banco Central acabou por, de fato, legislar, 

delimitando, por si só, a natureza  jurídica dos criptoativos, e, como se não 

bastasse, valendo-se da urgência em regulamentar,  impôs tratamento ainda 

mais gravoso e burocrático para as atividades envolvendo  criptomoedas, 

                                                     
11 BACEN, Estatísticas do Setor Externo. Nota para a imprensa de 26/08/2019. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/Documents/Estatisticas_mensais/Setor_exte
rno/Nota%20para %20a%20imprensa%20-
%20Estat%C3%ADsticas%20Setor%20Externo.pdf>. Acesso em: 02 set. 2019. 
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principalmente quando exportadas ou importadas.   

29. Convém colacionar a importante declaração de Rosine Kadamani, co-

fundadora da  Blockchain Academy, que apresentou dura crítica à providência:  

 

Criptomoedas precisam de outro tipo de atenção, como reconhecimento oficial  

como meio de pagamento como ocorreu no Japão em 2017. Estamos ainda 

tentando  encaixar no que tem, trazendo tributos e burocracia e não anda ndo como 

necessário  não está livre de críticas. [...] Se minha primeira reação foi olhar 

positivamente para  esta movimentação, meu ato seguinte foi lamentar o 

desperdício de ainda não  termos alcançado uma normativa mais progressista 

como a do Japão, que desde  2017 reconhece o bitcoin como meio de 

pagamento.[...] A diferença? Simples. Se o  bitcoin ou outras criptomoedas são 

reconhecidos como meio de pagamento,  busca-se um enquadramento tributário 

que evite super taxação das atividades e  crie um ambiente mais propício à sua 

utilização. Se, no entanto, genericamente se  inclui criptomoedas no mesmo balde 

de criptoativos e inicia-se um esforço de  encaixe em normativas de importação e 

exportação, traz-se mais burocracia,  tributos, e menos atratividade empresarial. 

(original sem grifos).12 

 

30. Nesse diapasão, convém relembrar que o Banco Central do Brasil, criado 

pela Lei  4.595/64, é uma autarquia federal integrante do Sistema Financeiro 

Nacional, vinculado ao  Ministério da Economia, no intuito de promover a 

estabilidade de preços e a modelagem do  sistema financeiro brasileiro.  

31. Por consequência, apesar de possuir autonomia para regulação (dentro dos 

limites  legais), é certo que legislar não é uma das competências do BACEN. 

Esse foi o entendimento  consignado pelo Superior Tribunal de Justiça à época 

do julgado do REsp 460.43913, por meio  do qual a circular emitida pelo Banco 

Central, que isentava o depositante do pagamento do  imposto de renda sobre 

os juros de valores depositados, foi declarada ilegal por contrariar o  artigo 121 

e incisos do Código Tributário Nacional, que já delimitava o sujeito passivo da  

                                                     
12 KADAMANI. Rosiani. Banco Central passa a considerar compra e venda de criptoativos na 
balança comercial.  Jornal Época Negócios. Disponível em: 
<https://epocanegocios.globo.com/colunas/noticia/2019/08/banco central-passa-
considerar-compra-e-venda-de-criptoativos-na-balanca-comercial.html>. 
13  [STJ, AgRg no REsp 460.439/SP, Rel. Min. Humberto Martin Peixoto, 2ª Turma, Dje 
29/11/2007]. 
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obrigação tributária.  

32. A mesma lógica jurídica deve ser aplicada ao caso em tela, considerando 

que, da  mesma forma, o Banco Central não tem competência para delimitar a 

natureza jurídica das  criptomoedas, principalmente para fins de tributação. 

Apesar disso, esse órgão tem atuado  de forma ativa e autônoma no processo 

de regulamentação sobre esse tema que é tão  relevante para o 

desenvolvimento do País, tema este que sequer foi enfrentado pelo Poder  

Legislativo.   

33. Por fim, vale ressaltar a existência de outras tentativas de normatização, 

como os PL s 2.060/19 e 2.303/15. Todavia, como ainda não foram votados e 

aprovados, o Poder Legislativo  permanece inerte a todas essas provocações 

sobre o tema.   

34. Não há previsão do poder legislativo que regulamente de forma definitiva o 

tema,  agravando o quadro de insegurança jurídica acerca das criptomoedas.   

 

2.1.c. Da Teoria estatal da moeda. Impossibilidade de enquadramento das  

criptomoedas como moeda 

 

35. A moeda desempenha, atualmente, tríplice função, tais quais a de meio de 

pagamento,  de medida de valor e de instrumento de reserva de valor. No 

entanto, essas funções não se  confundem com o instrumento jurídico que é a 

moeda. Assim, temos meios de pagamento,  medidas de valores e instrumentos 

de reserva de valor que não são moedas, pois não foram  definidos pelo Estado 

enquanto moedas.  

36. A Constituição da República outorga à União competência exclusiva de 

emissão de  moeda, consagrando, portanto, expressamente, a teoria estatal da 

moeda no texto  constitucional: Art. 21. Compete à União: [...] VII - emitir 

moeda; [...] Art. 164. A competência  da União para emitir moeda será exercida 

exclusivamente pelo banco central.    

37. O Supremo Tribunal Federal consagra, sob o art. 21, o regime constitucional 

de  monopólio, in verbis  
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Casa da Moeda do Brasil (CMB). Empresa governamental delegatária de serviços   

públicos. Emissão de papel moeda, cunhagem de moeda metálica, fabricação de   

fichas telefônicas e impressão de selos postais. Regime constitucional de 

monopólio  (CF, art. 21, VII). Outorga de delegação à CMB, mediante lei, que não 

descaracteriza  a estatalidade do serviço público, notadamente quando 

constitucionalment e  monopolizado pela pessoa política (a União Federal, no caso) 

que é dele titular14 (grifo nosso).  

 

38. Diante do exposto, mostra-se indubitável que moeda é meio de pagamento, 

de medida  de valor e de instrumento de reserva de valor, expedido e consagrado 

como tal pelo Estado.  Assim, torna-se claro que as criptomoedas não são, para 

o ordenamento jurídico, moedas. Tal  pressuposto é crucial quando da 

discussão da natureza dos negócios jurídicos tratados no  Recurso 

Extraordinário em discussão.  

 

2.2. A definição de renda tributável na jurisprudência do STF  

 

39. Várias são as controvérsias que recaem sobre a tributação da renda, 

sobretudo  porque, muitas das vezes, há confusão entre conceitos e situações 

que, na realidade, não  condizem com o fato gerador específico da exação. Basta 

ver que o Supremo Tribunal Federal  foi instado a resolver inúmeros imbróglios 

que tratavam do critério de renda sendo  coadunado  ou até mesmo 

confundido  com os conceitos de faturamento, receita,  disponibilidade 

patrimonial ou acréscimo patrimonial presumido, conforme se demonstrará  em 

momento posterior.  

40. Logicamente, necessário perquirir, então, quais as noções de renda 

tributável e de  acréscimo patrimonial consideradas mais adequadas pelo STF, 

a fim de demonstrar que a  autuação do Fisco no presente caso é ilegal e 

indevida, por não haver ganho de capital passível  de tributação.  

41. Para que se adentre a discussão e dada a envergadura da matéria, algumas  

importantes lições doutrinárias merecem destaque. Conforme Paulo Caliendo, 

                                                     
14 [STF, Ag. Reg. no RE nº 610.517/RJ, Rel. M. Celso de Mello, 2ª T, DJe 26/03/2014]. 
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a doutrina  tributária elegeu alguns princípios aplicáveis à tributação da renda, 

dentre eles o princípio da  realização da renda, no sentido de que somente deve 

ser objeto de tributação aquela renda  que sofra separação do patrimônio: a 

renda efetivamente realizada. 15  Assim, não basta o mero  incremento de 

patrimônio, é necessária configuração de riqueza nova e não uma mutação do  

patrimônio somente.16  

42. Esta foi a perspectiva que orientou o sistema tributário brasileiro. O saudoso 

Rubens  Gomes de Souza, autor do anteprojeto que mais tarde se converteria 

no Código Tributário  Nacional, afirmou a respeito do art. 43 do CT— que tanto 

em se tratando de renda  como de  proventos , o elemento essencial do fato 

gerador é a aquisição de disponibilidade de riqueza  nova, definida em termos 

de acréscimo patrimonial .17  

43. Leandro Paulsen, por sua vez, expressa o mesmo raciocínio em relação à 

necessidade  do incremento patrimonial. Para ele,  

 

Não se pode admitir, a título de tributação da renda ou de proventos de qualquer   

natureza, a tributação do próprio capital ou mesmo do faturamento, sob pena de   

extrapolação da base econômica, que pressupõe necessariamente o acréscimo   

patrimonial num determinado período.18 

 

44. Dessa maneira, a base econômica e o fato gerador do imposto devem estar  

precisamente delineados, sob pena de ocorrer tributação sobre situação 

material que não se  encaixa à regra matriz da tributação. Sobre tal aspecto, 

salutar a lição de Kyoshi Harada, no  sentido de que o critério objetivo que 

orienta o IRPF só pode ser o da riqueza nova que decorra  de uma fonte 

produtora preexistente.19  

45. Como já mencionado, o Supremo Tribunal Federal se depara com o tema há 

                                                     
15 CALIENDO, Paulo. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 828. 
16 MARTINS, Ronaldo Corrêa. Imposto de Renda: noção teórica de renda. O conceito de renda na 
legislação  brasileira. Imposto de renda de pessoas física, in Revista Interesse Público, n. 26, 
2004, pp. 156-176, p. 199. 
17 SOUZA, Rubens Gomes de. Pareceres 3. Imposto de Renda. São Paulo: Resenha Tributária, 
1975, p. 277. 
18 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 349. 
19 HARADA, Kyoshi. Direito financeiro e tributário. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2013, pp. 408-409. 
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mais de  quatro décadas. Em todos esses julgados, a Corte nunca se esquivou 

de delimitar parâmetros  interpretativos sobre o que se deve entender como 

renda e como acréscimo patrimonial  passíveis de tributação. E a justificativa 

de tal delimitação é plenamente razoável: embora a  Constituição de 1988 

informe no artigo 153, III, a competência de instituição do imposto sobre  renda 

e proventos, e o art. 43 do CTN informe que o fato gerador do imposto é a 

aquisição da  disponibilidade econômica ou jurídica, nem a legislação 

constitucional nem a  infraconstitucional estabelecem o que se deve entender, 

em última análise, como  disponibilidade econômica ou jurídica.   

46. Mesmo que a Fazenda se contraponha a tal análise, veja-se que o raciocínio 

da  Recorrente encontra guarida no entendimento esposado pelo ex Ministro 

Cezar Peluso,  quando na ocasião do julgamento do RE 208.526:   

 

Parece-me indiscutível, portanto, que os sentidos licitamente atribuíveis à expressão 

renda  são limitados, não podendo transpor aquilo que se denomina o conteúdo  

semântico mínimo  [...]  

É claro que à construção da noção jurídica completa de renda não basta a previsão 

geral da Constituição, a qual supõe a existência de normas inferiores que se  

aproximem, em grau crescente de concreção, dos fatos jurídicos tributários. O  

essencial é notar que a Constituição traz demarcação rígida dos contornos do  tributo. 

E é essencial, porque, se exorbitar dos contornos estabelecidos pela  competência, ou 

incidir nas proibições veiculadas por normas constitucionais de  limitação ao poder de 

tributar, a regra será inconstitucional.  

 

47. Aliás, inúmeros precedentes nesse sentido foram consolidados por este 

Supremo  Tribunal Federal ao longo dos anos. A primeira análise significativa 

sobre o tema ocorreu no  julgamento do Recurso Extraordinário nº 

71.75820(julgado em 1972), relatado pelo Ministro  Thompson Flores.   

48. Na ocasião, a Corte interpretava o Decreto-Lei nº 401/68, que tratava da 

tributação da  remessa de juros para o exterior. Destaca-se o douto voto do Min. 

OSWALDO TRIGUEIRO  sobre a dita tributação: ‘uaisquer que sejam as 

nuances doutrinárias sobre o conceito de  renda, parece-me acima de toda 

                                                     
20  [STF, RE 71.758, Rel. Min. Thompson Flores, Dj 14/06/1972]. 
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dúvida razoável que, legalmente, a renda pressupõe ganho,  lucro, receita, 

crédito, acréscimo patrimonial .  

49. Em idêntico sentido, o então relator Min. Cunha Peixoto, por ocasião do 

Recurso  Extraordinário 89.79121  (julgado em 1978), consignou que, no que 

concerne ao que se deve  entender por renda passível de tributação, —a 

verdade, por mais variado que seja o conceito  de renda, todos os economistas, 

financistas e juristas se unem em um ponto: renda é sempre  um ganho ou 

acréscimo do patrimônio  (grifo no original).   

50. Em 1993, a Corte foi instada a se posicionar, novamente, sobre a hipótese de 

incidência  do imposto de renda, nos moldes do art. 38 da Lei 4.506/64, por meio 

do Recurso  Extraordinário nº 117.887-6/SP22 (julgado em 1993), de relatoria 

do Min. Carlos Velloso. O  referido dispositivo legal instituíra majoração de 7% 

na alíquota do imposto de renda sobre  lucros distribuídos. A controvérsia 

girava em torno do fato de que a lei contestada previa como  fato gerador de 

imposto de renda, quanto aos acionistas, a mera existência de balanço da  

pessoa jurídica por eles integrada que demonstrasse haver lucro a ser repartido, 

objeto de  deliberação.  

51. Empregando-se interpretação conforme a Constituição Federal e seguindo 

os  precedentes já firmados em outrora pela Corte, a concepção de renda 

tributável foi  encampada pelo brilhante voto do relator, Min. Carlos Velloso:   

 

Não obstante isso, não me parece possível a afirmativa no sentido de que possa 

existir renda ou provento sem que haja acréscimo patrimonial, acréscimo  

patrimonial que ocorre mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título  

oneroso. Não me parece, pois, que poderia o legislador, anteriormente ao CTN,  

diante do que expressamente dispunha o art. 15, IV, da CF/46, estabelecer, como   

renda, uma ficção legal (grifo nosso).  

 

52. Perceba-se que o voto condutor é claro ao ressaltar que não há renda ou 

provento  passíveis de tributação sem que haja efetivo acréscimo patrimonial, 

de forma que nem o  legislador ordinário e nem a autoridade administrativa 

                                                     
21 [STF, RE 89.791, Rel. Min. Cunha Peixoto, Dj 13/10/1978].  
22 [STF, RE 117.887-6/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj 11/02/1993]. 
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podem estabelecer ficções legais de  tributação, nesse caso. Ademais, na 

ocasião, a tese foi acolhida à unanimidade pelo colegiado,  sem discrepância de 

votos.   

53. Indo além, ainda que venha a Fazenda alegar que tais entendimentos não 

possuem  aplicação atual, tal alegação estaria desconexa da realidade. Basta 

ver que no julgamento do  RE 208.526/RS (julgado em 2013)23, marcado pelas 

infindáveis discussões em plenário, a  concepção de renda tributável 

novamente surgiu. A demanda em análise se referia ao chamado Plano ”erão  

(anunciado em 1989), cujo intuito era o combate às crescentes  situações de 

inflação no país.   

54. A tese do contribuinte, que questionava perante a Corte o art. 30 da Lei 

1.799/1989 e  o art. artigo 30, parágrafo 1º, da Lei 7.730/1989, era a de que a 

fixação do valor da Obrigação  do Tesouro Nacional (OTN) em patamar diverso 

do Índice de Preços ao Consumidor, referente  a janeiro de 1989, implicava na 

correção monetária dos balanços sem que estes refletissem o  real valor de 

depreciação da moeda à época. Consequentemente, o IRPJ e a CSLL incidiriam  

sobre lucros aparentes, traduzindo-se em aumento da base de cálculo do 

imposto.   

55. Os votos dos Ministros Cezar Peluso e Marco Aurélio, os quais capitanearam 

o  entendimento vencedor no provimento do recurso, orientaram-se no sentido 

de reconhecer  que os conceitos de renda ou acréscimo patrimonial tributáveis 

não podem tomar por base  aquilo que não se enquadra no conceito semântico 

mínimo extraído da Constituição Federal,  conforme se constata nos trechos 

que se seguem:   

 

Por outro lado, a repartição das competências tributárias está traçada de forma  

nítida no texto constitucional, de tal modo que não se pode confundir nem  

aproximar as diversas materialidades definidoras de competências, como se entre   

elas não medeassem consideráveis dessemelhanças. Assim, não é lícito tomar por  

                                                     
23 [STF, RE 208.526/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29/10/2014]. (trecho do voto do 
Min. Marco Aurélio, fls. 3-4 do acórdão  grifo nosso).  
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renda  que tem conformação conceitual mínima nenhum pressuposto de fato 

que  desencadeie outras competências, tal como 'receita', 'faturamento', 'lucro',  

'patrimônio', nem pressuposto de fato que não desencadeie competência alguma   

(e.g., meros ingressos ou simples trânsito de valores).  

[...] Não é franqueado ao legislador infraconstitucional manipular, direta ou  

indiretamente, a noção constitucional de renda, alargando-lhe as fronteiras na  

edição da norma que institua o tributo. É inadmissível considerar válida lei ordinária  

que produza tal efeito, desvirtuando o sentido da categoria renda .   

A lei, na preciosa lição dada por BULHÕES PEDREIRA, não pode eleger qualquer  

evento ou base imponível, a seu talante, devendo guardar respeito incondicional ao  

conceito de renda e proventos de qualquer natureza  constante na Constituição:   

as definições adotadas pela lei ordinária devem ser construídas e interpretadas  

tendo em vista a discriminação constitucional de competências tributárias, e estão   

sujeitas ao teste de constitucionalidade em função da sua compatibilidade com 

essa  discriminação.  Nenhuma lei, quer seja a instituidora do tributo, quer verse 

sobre  tema que indiretamente lhe diga respeito, pode transpor as fronteiras da 

regra matriz posta pela Constituição, adotando critérios plásticos na eleição dos 

fatos  geradores, das bases de cálculo ou de outros critérios conformadores do 

tributo (trechos do voto do Min. Cezar Peluso, fls. 16-17 do acórdão  grifo nosso).  

Desprezou-se a circunstância de o ano-base achar-se em curso, fazendo-se 

incidir  valor da OTN que, além de não corresponder à espiral inflacionária, apanhou 

fatos  acontecidos anteriormente. Sim, o artigo 30 da Lei nº 7.799/89 versou sobre   

atualização monetária dos saldos existentes em 31 de j aneiro de 1989. A um só  

tempo, deu-se a inobservância do inciso XXXVI do artigo 5º da Carta, no que  

revelador, como garantia constitucional, da intangibilidade do direito adquirido,  

como também da própria alínea a  do inciso III do artigo 150 nela contido,  

agasalhando-se, por via indireta, é certo, aumento de tributo, com a agravante da  

ocorrência por via imprópria, ou seja, a criação fictícia de renda ou lucro. 

 

56. Tais entendimentos apenas reforçam um fundamento basilar presente em 

qualquer  sistema tributário: embora muitas das vezes seja tarefa difícil a 

utilização de conceitos e  institutos, tratando-se de direito tributário, o 

legislador infraconstitucional e a autoridade  administrativa não podem fugir do 

núcleo essencial da hipótese de incidência da exação, isto  é, considerar 

situações fáticas e criar ficções interpretativas que não condizem com a  

realidade da obrigação tributária.   
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57. Com base em todos os pressupostos até aqui firmados, a Recorrente 

submete a esta  Corte Excelsa mais uma das situações em que o Fisco despreza 

o núcleo essencial da hipótese  de incidência do Imposto de Renda, desta vez 

sobre o ganho de capital da pessoa física. Isto  porque a autoridade fazendária 

recai no grave equívoco de tratar a operação de permuta de  bens sem torna e 

a operação de compra e venda da mesma forma, a despeito de tais situações  

possuírem natureza jurídica bastantes distintas, conforme se demonstrará.  

 

2.2.1. Do imposto de renda sobre o ganho de capital  

 

58. A Recorrente foi autuada pela Recorrida com base24 no art. 118 do Código 

Tributário  Nacional25, no art. 21, inc. I, da Lei nº 8.98126 e no art. 3º, §§ 3º e 4º, 

da Lei nº 7.713/8827, por  ter deixado de efetuar o pagamento de imposto de 

renda por suposto ganho de capital obtido  em operações realizadas com 

criptomoedas, conforme já explanado28.  

59. Inicialmente, importante frisar que, conforme o art. 138 do Decreto 

3.000/9929 , e o  art. 2º da Instrução Normativa SRF nº 84/2001 da Receita 

Federal, o ganho de capital deve ser  entendido como a diferença positiva entre 

o valor de alienação de bens ou direitos e o  respectivo custo de aquisição . Tal 

                                                     
24 [Esclarecimentos nº 6, 7, 15 e 47].  
25 Art. 118: A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:  
I  da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsá veis, ou 
terceiros, bem  como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;  
II  dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.  
26 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:  I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de  reais); 
27  § 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem 
alienação, a qualquer  título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos 
à sua aquisiç ão, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, 
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em  causa própria, promessa de 
compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos  afins.  
§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da 
localização, condição  jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da 
renda, e da forma de percepção das rendas  ou proventos, bastando, para a incidência do 
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a  qualquer título.  
28 [Caso consolidado, §4º]. 
29 Embora o Decreto 9.580/2018 tenha revogado o Decreto 3.000/99, este era o instrumento 
normativo aplicável  à época do suposto fato gerador. 
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noção está inserida nos conceitos de renda-acréscimo e  renda-produto 

adotados pelo art. 43 do CTN e referendados pelo Supremo Tribunal Federal,  

conforme já demonstrado anteriormente.   

60. Nesse sentido, somente se submete à tributação o acréscimo patrimonial 

que foi  efetivamente recebido / auferido pelo contribuinte em valores. Isto 

porque a tributação do  ganho de capital pelo IRPF se dá pela sistemática do 

regime de caixa30, conforme se extrai do  art. 2º da Lei 7.713/1988, in verbis: O 

imposto de renda das pessoas físicas será devido,  mensalmente, à medida em 

que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos .  

 

61. Em outras palavras, significa dizer que só haverá a incidência do imposto 

sobre o  ganho de capital se e quando o valor percebido pelo contribuinte entrar, 

definitivamente,  em sua esfera patrimonial e na forma de pecúnia31. Aliás, as 

Turmas de julgamento do  Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF 

 vêm empregando tal entendimento nos  julgamentos relacionados ao tema.  

62. A título de exemplo, veja-se o processo 15374.004916/2001-57 32 , em 

recurso no qual  se questionava auto de infração que exigia Imposto de Renda 

Pessoa Física em decorrência da  identificação, pela autoridade fiscal, de 

acréscimo patrimonial a descoberto e omissão de  ganho de capital na 

alienação de bens. O contribuinte havia resgatado determinado número  de 

valores mobiliários após tê-los alienado, isto é, alienou ações e, posteriormente, 

adquiriu as.   

63. A autoridade fiscal entendeu por bem exigir a exação sobre o preço de 

alienação das  ações, desconsiderando, entretanto, que não houve entrada de 

                                                     
30 HADDAD, Gustavo Lian; LIU, Joana Chia Y.; O Imposto de Renda nas operações de permuta, 
In PEIXOTO,  Marcelo Magalhães (Org.); JÚNIOR, Pedro Anan (Org.). Imposto de Renda Pessoa 
Física à luz da jurisprudência  do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. São Paulo: MP 
Edit, 2010, p. 124. 
31 Idem, p. 125 
32  [CARF, Recurso Especial do Contribuinte, Acórdão 920201.959, Rel. Cons. Gustavo Lian 
Haaddad, Câmara  Superior  2ª Turma, DJe 25/04/2012].  
[...] IRPF GANHO DE CAPITAL.  
A Lei n. 7.713/88, em seu art. 2º, determina que o IRPF é devido por regime de caixa, à medida 
que o ganho de  capital for percebido. Assim, a tributação desses rendimentos depende de prova 
do efetivo recebimento dos  valores pelo contribuinte. 
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valores em pecúnia no  patrimônio do autuado. A alegação do Fisco foi 

rechaçada pela Turma, nos termos do voto do  relator:  

 

De fato, é importante destacar que a Lei n. 7.713/1988, em seu art. 2º, determina  

que o imposto de renda da pessoa física é devido pelo chamado regime de caixa ,  

ou seja, à medida que o ganho de capital for percebido. Nesse sentido a tributação 

desses rendimentos depende da efetiva percepção dos valores ao contribuinte. [...] 

Toda essa documentação comprova que de fato o recorrente foi o titular das  ações 

durante o período. Nada obstante, não restou demonstrado pela autoridade  fiscal 

que o recorrente teria efetivamente recebido qualquer valor pela venda dessas  

ações, requisito essencial para a materialização do fato gerador do imposto de 

renda  da pessoa física.  

[...] Dessa forma, ante a ausência de comprovação pela fiscalização do efetivo 

recebimento pelo contribuinte do preço de venda arbitrado, e considerando o  

conjunto fático probatório dos autos, entendo que não restou comprovado o ganho   

de capital em questão (grifo nosso).  

 

64. A mesma conclusão foi adotada no julgamento do processo 

10380.727579/20122033,  no qual se discutia autuação fazendária baseada em 

ganho de capital na alienação de bens e  direitos. No caso, o Fisco entendeu 

pela existência de ganho de capital tributável dos sócios  na retenção, a título 

de fidúcia, de valores de aquisição de ações. Não obstante, a turma  julgadora 

afastou tal entendimento, com base no regime de caixa, uma vez que não se  

demonstrou que a retenção em fidúcia gerou qualquer disponibilidade 

econômica ou  patrimonial em favor do contribuinte.  

                                                     
33  [CARF, Recurso Voluntário, Acórdão 2401-005.254, Rel. Cons. Rayd Santana Ferreira, 4ª 
Câmara  2ª Seção,  DJe 13/03/2018].  
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS   
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a 
qualquer título,  de bens ou direitos ou cessão ou promess a de cessão de direitos à sua 
aquisição, tais como as realizadas por  compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, 
dação em pagamento, doação, procuração em causa  própria, promessa de compra e venda, 
cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.  
IRPF. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE CAIXA. DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA. O regime de caixa, como o próprio nome indica, privilegia o aspecto financeiro dos 
negócios jurídicos, de modo  que os efeitos fiscais das mutações patrimoniais só serão 
reconhecidos quando houver a realização financeira deles. Na apuração do imposto de renda 
pelo regime de caixa, aplicável às pessoas físicas, somente ocorrerá o  acréscimo patrimonial 
se houver a efetiva disponibilidade financeira. 
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[...] Pois o imposto sobre a renda da pessoa física é regido pelo regime de caixa. O  

regime de caixa, como o próprio nome indica, privilegia o aspecto financeiro dos 

negócios jurídicos, de modo que os efeitos fiscais das mutações patrimoniais só   

serão reconhecidos quando houver a realização financeira deles.  

O regime de caixa é o que melhor se harmoniza ao conceito constitucional de renda,   

porquanto identifica, com maior precisão, o conceito de acréscimo patrimonial  

disponível. Isso porque implica exigir o pagamento do imposto à luz dos 

rendimentos  efetivamente percebidos pela pessoa física, independentemente de 

quando tenha  surgido o direito a eles. Só é tributado o que efetivamente ingressa 

para o  patrimônio do contribuinte.  

Na apuração do imposto de renda pelo regime de caixa, aplicável às pessoas 

físicas,  somente ocorrerá o acréscimo patrimonial se houver a efetiva 

disponibilidade  financeira. Logo, nas alienações a prazo de bens e direitos e/ou 

com cláusulas "suspensivas", caso concreto, o fato gerador do ganho de ca pital 

ocorrerá no  recebimento de cada uma das parcelas pactuadas.  

 

65. Essa posição se verifica em muitos outros julgados do Conselho34. E elas 

evidenciam o  ponto fulcral da presente discussão, ponto esse que, a despeito 

de outras menções já  realizadas anteriormente, merece total atenção: mesmo 

que a Fazenda tente equiparar a  operação de permuta a uma operação de 

alienação sujeita a ganho de capital, se nenhum  valor pecuniário efetivo foi 

recebido pelo contribuinte e se tal operação não lhe trouxe  algum acréscimo 

patrimonial, não há que se falar em ganho tributável. No máximo, o que há  é a 

                                                     
34 [CARF, Recurso Voluntário, Acórdão 2202-002.187, Rel. Cons. Nelson Mallmann, 2ª Câmara  
2ª Seção, DJe  26/02/2013].  
[...] PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIOS. SUBSTÂNCIA DOS ATOS. O 
planejamento tributário que é feito segundo as normas legais e que não configura as chamadas 
operações sem  propósito negocial, não pode ser considerado simulação se há não elementos 
suficientes para caracterizá -la. Não  se verifica a simulação quando os atos praticados são 
lícitos e sua exteriorização revela coerência com os  institutos de direito privado adotados, 
assumindo o contribuinte as consequências e ônus das formas jurídicas  por ele escolhidas, 
ainda que motivado pelo objetivo de economia de imposto. [...]  
OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. LANÇAMENTO NA PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. DATA 
DO FATO  GERADOR CONSIDERADO PELA AUTORIDADE FISCAL LANÇADORA. INEXISTÊNCIA DE 
PAGAMENTO. A Lei nº 7.713, de 1988, em seu art. 2º, determina que o Imposto de Renda da 
Pessoa Física é devido pelo regime  de caixa, à medida que o ganho de capital for percebido. Se 
não houve nenhum pagamento, na data do fato  gerador considerado pela autoridade fiscal 
lançadora, este não pode ser considerado como percebido pelo  Contribuinte, em respeito ao 
Princípio da Entidade, pois não ingressou em sua disponibilidade jurídica ou  econômica, não 
implicando em fato gerador do Imposto de Renda. A tributação desses rendimentos, quando for  
o caso, depende da efetiva entrega dos valores ao Contribuinte. 
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mutação do patrimônio do contribuinte, mas não o incremento.  

66. Portanto, não há fundamento legal que justifique a autuação do Recorrente, 

motivo  pelo qual o presente recurso merece integral provimento por esta Corte.  

 

2.3 Da expressa violação ao princípio constitucional da estrita legalidade 

tributária.  Art. 150, I, RF/88. Legalidade em sentido estrito.   

 

67. Tratando-se de um Estado Democrático de Direito, a Constituição da 

República  Federativa do Brasil demonstra preocupação em proteger os 

administrados da atuação  arbitrária estatal, estabelecendo, assim limitações 

ao exercício das atividades públicas,  visando a probidade dos atos praticados 

pela Administração, conforme se extrai do art. 37, da  C’/88, caput: A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,  dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade,  impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...] .  

68. Sobre o princípio da legalidade, tem-se que este é o princípio basilar do 

Estado  Constitucional, de forma que não cabe ao agente público se mover 

senão na direção do que  está disposto na norma35, de acordo com o que a 

norma lhe permite, considerados os demais  princípios da administração 

pública.36 

69. Já nos ensinamentos de Misabel Derzi37, no Estado Democrático de Direito,  

objetivando a contenção de arbítrio e a segurança jurídica, a lei é o caminho 

mais idôneo para  alcançá-los. E no que tange à matéria tributária, a legalidade 

ganhou contornos robustos na  Constituição de 1988, nos termos do art. art. 

150, inciso I.38 

70. Tal Princípio também está previsto no Código Tributário Nacional, 

recepcionado pelo  atual sistema constitucional enquanto Lei Complementar, 

                                                     
35  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores,  2015, pp. 102-103. 
36 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 
3. ed. São Paulo:  Atlas, 2012, pp. 166-167. 
37 DERZI, Misabel. op. cit.   
38 op. cit. 
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em seu art. 97 Art. 97. Somente a  lei pode estabelecer: I - a instituição de 

tributos, ou a sua extinção; [...] III - a definição do fato  gerador da obrigação 

tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo  52, e do 

seu sujeito passivo; [...] .   

71. É desse princípio, eminentes julgadores, que se extrai a ideia de tipicidade 

fechada e  legalidade absoluta, também materializado nos art. 99 e 107 do 

Código Tributário Nacional,  no intuito de limitar a atividade regular da 

Administração Pública e estabelecer regras para a  interpretação das leis 

tributárias. É dizer: apenas a Lei é condicionante para a existência de  obrigação 

tributária.  

72. Uma vez salvaguardado o princípio da Estrita Legalidade Tributária, garante-

se  também, por consequência, a efetivação dos princípios constitucionais da 

capacidade  contributiva, da generalidade, da igualdade, da proporcionalidade, 

dentre outros.  73. Não obstante a relevância do Princípio da Estrita legalidade, 

é imperioso mencionar  que se perpetua no direito tributário brasileiro a falsa 

ideia de debilidade do Estado em face  ao contribuinte, herança de tradição 

medieval e dos ideais de tributação das primeiras  décadas do século XX, que 

se traduz no critério do favorecimento do fisco.  

74. A título de exemplo, veja-se o Parecer PGFN 1.732/2007, que equipara fático 

juridicamente a Fazenda Pública aos idosos, consumidores e alimentando para 

justificar o  tratamento legislativo privilegiado em situações de cobrança de 

crédito fiscal. 75. Nesse contexto, salutar a lição de Ronaldo Corrêa Martins, no 

sentido de o  estabelecimento de falsas premissas fiscais só pode incorrer em 

falsas conclusões fiscais.  Segundo o autor, o axioma da debilidade fazendária 

permite que certas interpretações  pretorianas da lei tributária acolham 

acriticamente as petições fazendárias, a qualquer custo,  mesmo que em 

detrimento de garantias individuais[...] 39 (g.n)  

76. Isso significa que, a intepretação das Leis feita pelo Poder judiciário não 

pode apegar se ao favorecimento do fisco, como se essa fosse a solução mais 

justa para os conflitos fiscais,  pois, a aplicação justa da lei é aquela que 

                                                     
39 Martins, Ronaldo Corrêa, op. cit., p. 132. 
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observa, sobretudo os princípios e intenções  constitucionais e 

infraconstitucionais, para que, ao fim tenha-se uma decisão apolítica de  forma 

a garantir a perpetuação da segurança jurídica.   

77. Isso porque, as instituições e princípios constitucionais consagrados com 

vistas a  limitar o poder estatal devem ser encarados como garantias de um 

regime que respeita a  pessoa humana em toda a sua dimensão, conforme 

defende José Afonso da Silva40 em sua  obra. Somado a isso, convém citar o 

entendimento de Misabel Derzi  

 

[...] constata-se que na Constituição de 1988, os princípios e as demais limitações 

ao  poder de tributar concretizam-se em direitos individuais fundamentais, ou 

direitos  humanos, de forma expressa e literal, ganhando os atributos da 

internacionalização,  da prevalência, da irreversibilidade e da inesgotabilidade. 

(DERZI, 2016, p.89)41 

 

78. E mais, Manoel G. Ferreira Filho42, pautado nessa mesma lógica, conclui que 

a  legalidade, [...] como limitação às fontes de criação jurídica, é direito derivado 

da liberdade,  sobretudo, uma garantia individual, arrolada no art. 5º da Carta 

Constitucional brasileira .   

79. Diante do exposto, é inegável a relevante atuação do fisco quanto à 

necessidade de  práticas coibidoras de sonegação e de proteção ao Erário, no 

entanto, não pode, sob esse  pretexto, atuar de maneira arbitrária, na ilegalidade 

violando direito Fundamental  constitucionalmente protegido.  

80. Entretanto, in casu, a Fazenda Pública exige o recolhimento de imposto 

sobre fato  gerador não previsto em lei, já que como visto, não há hipótese legal 

que autorize a incidência  do Imposto de Renda sobre a operação de permuta 

das criptomoedas. Aliás, a própria ministra  do STJ, Nancy Andrighi, reconhece 

que [...] as criptomoedas representam um grande desafio  e não existe qualquer 

                                                     
40 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38 ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2015. 
41 DERZI, Misabel Abreu Machado. Limitações ao poder de tributar na Constituição de 1988 e 
sua rel ação com o  CTN. (p.86-116) In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Sacha Calmon 
Navarro. Direito Tributário  Contemporâneo. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2016. 
42 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira. 6 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1990. 
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estrutura regulatória minimamente coordenada em âmbito  nacional e 

internacional, apesar de alguns países estarem experimentando formas de  

regulação e promoção [...] 43 (grifo nosso). Assim, não há qualquer justificativa  

constitucional que legitime a suposta obrigação tributária ora combatida.  

  

2.3.1 Separação dos poderes. Impossibilidade de alargamento da hipótese de  

incidência do Imposto de Renda. Competência estranha ao Judiciário 

 

81. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 2º 

concretiza o  modelo de tripartição do Poder estatal, nos moldes de 

Montesquieu, isto é, o Poder  Legislativo, o Poder Executivo e Poder Judiciário, 

garantindo a independência e harmonia  entre esses poderes. Nesse sentido, 

quanto a atuação do poder judiciário, destaca  Bielschowsky  

 

Assim, deve o Poder Judiciário fiscalizar a correta aplicação do ordenamento 

jurídico,  das normas constitucionais e infraconstitucionais. Contudo, há uma 

margem de  liberdade valorativa reservada ao exercício do poder político pelos 

agentes do  Poder Executivo e Legislativo para a concretização dos dispositivos 

constitucionais  que, portanto, não podem ser controlados pelos tribunais (g.n)44 

 

82. Isso significa que, há limites à atuação do poder judiciário, sob pena de 

invadir de  forma inconstitucional a competência que é devida ao poder 

legislativo. Nesse sentido,  recapitulando a atuação do poder legislativo para 

regulação da matéria aqui debatida, válido  relembrar que foi apresentada, em 

15/07/2019 emenda substitutiva à Proposta de Emenda à  Constituição nº 45, 

de 2019, por Luciano Bivar, Deputado Federal, constando o seguinte  adendo ao 

art. 153 Art. 153. Compete à “nião instituir impostos sobre: [...] ”III 

movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 

financeira [...]   

                                                     
43 [STJ, REsp 1.696.214/SP, Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, 3ª Turma, DJe 16/10/2018]. 
44 BIELSCHOWAKY, Raoni Macedo. O Poder Judiciário na doutrina da separação dos poderes: 
um quadro  comparativo entre a ordem brasileira e a ordem portuguesa, In Revista de 
Informação Legislativa, v. 49, n. 195,  p. 269-290, jul./set. 2012. 
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83. Na justificativa de referida emenda substitutiva, extrai-se o seguinte trecho   

 

Para uma reforma tributária, é importante que se tenha como premissa o fato de 

que vivemos em uma sociedade cada vez mais digitalizada, com milhões de 

transações sendo realizadas por minuto e que a própria moeda sofre  

desmaterialização. Mesmo o Sistema Bancário tem sinais de disrupção. A 

tecnologia  Blockchain tem indicado o futuro das relações monetárias. [...] Neste 

cenário, a  tarefa de tributar torna-se um desafio hercúleo, especialmente diante da   

necessidade de posterior fiscalização e auditoria.45 

 

84. Tramita ainda, regularmente, o Projeto de Lei 2.303/15, apresentado em 

2015, pelo  Deputado Áureo, que dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e 

programas de milhagem  aéreas na definição de "arranjos de pagamento" sob a 

supervisão do Banco Central.   

85. Diante do exposto, considerando que o legislador, preocupado em atualizar 

o Sistema  Tributário Nacional para acompanhar as alterações tecnológicas das 

últimas década, no  exercício regular de sua função típica, consagrada pela 

Constituição da República, entende-se  que, de fato, não há, no ordenamento 

jurídico atual, lei em sentido estrito, que autorize a  cobrança de imposto sobre 

as criptomoedas.   

86. Nesse sentido, o CTN, determina em seu art. 108, §1º, constante do Capítulo 

IV que  regula a interpretação e a integração de legislação tributária, que   

 

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para 

aplicar  a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:  

I - a analogia;  

II - os princípios gerais de direito tributário;  

III - os princípios gerais de direito público;   

IV - a eqüidade.  

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não   

previsto em lei.  

§ 2º O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de   

                                                     
45 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Emenda substitutiva à Proposta de Emenda à Constituição nº 45 
de 2019.  Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2212300>  
Acesso em 2/09/2019. 
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tributo devido. (grifo nosso)  

 

87. Assim, não cabe ao judiciário atuar como legislador positivo, usurpando a 

competência  do poder legislativo, entendimento exarado pelo Supremo 

Tribunal Federal diversas vezes,  inclusive em entendimentos vinculantes:  

 

Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa,  aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de 

isonomia.46  

 

88. Conclui-se, portanto, que a atuação dessa Suprema Corte está adstrita 

àquilo que for  expressamente autorizado por Lei, sob pena de legislar nova 

hipótese de incidência tributária  que ainda não foi devidamente enfrentada pelo 

Poder Legislativo, o que vai de encontro ao  Princípio da Separação dos três 

poderes.  

 

2.4 Transações em criptomoedas. Configuração de permuta. Impossibilidade de  

equiparação à compra e venda 

 

89. Conforme narrado, o recorrente utilizou a sua bitcoin (adquirida em 2016) 

para  aquisição das Litcoins (em 2017), e, após utilizou as suas Litcoins para a 

troca em veículo.  90. Assim tem-se que as criptomoedas adquiridas pelo 

Recorrente foram permutadas por  outra espécie de criptomoedas que, após, 

foram dadas como forma de pagamento (também  em contrato de permuta) ao 

antigo proprietário do veículo automotor, sendo que, em  nenhuma dessas 

operações houve conversão das criptomoedas em moeda corrente.  91. Ora, 

dessa maneira é correto dizer que não houve celebração de contrato de compra  

e veda em momento algum, mas sim de permuta sem torna. Tal análise é 

importante porque,  nos dizeres de Sílvio ”enosa, Classificar o contrato é uma 

premissa inicial para atingir sua  natureza jurídica e, consequentemente, seus 

efeitos, assim como a classificação de todo e  qualquer negócio jurídico tem 

                                                     
46 [STF, Súmula Vinculante nº 37, DJe 24/10/2014]. 
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essa finalidade .47

 

92. Nesse sentido, importante vislumbrar que já foi exaustivamente 

comprovado que o  ganho de capital (hipótese de incidência do Imposto de 

Renda) não pode ser verificado no  caso em tela. Ademais, o entendimento da 

Receita Federal sobre o ganho de capital  envolvendo operações com 

criptomoedas se limita ao ganho obtido com a alienação (em  contrato compra 

e venda), o que não ocorreu, já que o contrato verdadeiramente celebrado  foi 

de permuta.   

93. Assim, in casu, o que se pretende demonstrar é que o recorrido se valeu de 

concepções  errôneas sobre quais espécies contratuais de fato ocorreram, para 

possibilitar tributação por  meio do Imposto de Renda.  

94. O Código Civil conceitua o contrato de compra e venda Art. 481. Pelo 

contrato de  compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o 

domínio de certa coisa, e o outro,  a pagar-lhe certo preço em dinheiro.  O 

contrato de permuta, por sua vez, está previsto no diploma legal nos seguintes 

termos  

Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as   

seguintes modificações: I -salvo disposição em contrário, cada um dos 

contratantes  pagará por metade as despesas com o instrumento da troca; II - é 

anulável a troca  de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem 

consentimento dos  outros descendentes e do cônjuge do alienante.   

 

95. Tais espécies contratuais, de forma alguma podem ser confundidas. Isto 

porque a diferença mais notável com a compra e venda reside no aspecto de 

que nesta há plena  distinção entre a coisa e o preço; existem a coisa vendida e 

o preço, enquanto na permuta há  dois objetos que servem reciprocamente de 

preço 48. Em relação ao contrato de permuta,  ’osenvald, destaca que Há, 

                                                     
47 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos. 18. Ed. Editora Atlas, São Paulo, 2018. 48 

SRFB. Imposto Sobre a Renda  Pessoa Física. Perguntas e Respostas. Exercício de 2017. 
Pergunta 607. Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais  são tributados? Os 
ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais (bitcoins, por exemplo) cujo total alienado 
no mês seja  superior a R$ 35.000,00 são tributados, a título de ganho de capital, segundo 
alíquotas progressivas estabelecidas  em função do lucro, e o recolhimento do imposto sobre a 
renda deve ser feito até o último dia útil do mês  seguinte ao da transação. As operações deverão 
estar comprovadas com documentação hábil e idônea (grifo  nosso). 
48 VENOSA, Sílvio de Salvo. op. cit. 
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inclusive, uma variação contemporânea da permuta, nas avenças  financeiras, 

denominada swap, tratando-se de negócio jurídico caracterizado pela troca de  

taxas de juros, commodities ou valores mobiliários. 49.  

96. Portanto, extrai-se que a característica elementar do contrato de compra e 

venda é a  obrigação de uma das partes de pagar quantia em dinheiro (moeda), 

tanto que o Código Civil  disciplina o tempo e forma de pagamento no art. 315: 

As dívidas em dinheiro deverão ser  pagas no vencimento, em moeda corrente 

e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos  subseqüentes.   

97. Já no contrato de permuta, há somente a troca entre dois bens, sendo que 

nenhum  deles é moeda. —o entendimento de Pontes de –iranda Pela troca 

permuta-se coisa por  coisa, ou posse por posse. Tudo que é suscetível de 

venda é permutável, tudo que é suscetível  de propriedade ou posse também o 

é, exceto o dinheiro .50 

98. Como já demonstrado, à luz da teoria estatal da moeda, consagrado  

constitucionalmente, as criptomoedas não são moedas para o mundo jurídico 

brasileiro, não  podendo, portanto, ser utilizado em um contrato de compra e 

venda como forma de  pagamento.  

99. Assim, considerando as características elementares de cada tipo de 

contrato, o que  nos resta é concluir que, no presente caso, o contrato celebrado 

pelo recorrente foi o de troca  ou pro pretio permuta visto que, ao contrário da 

compra e venda nesse contrato, existe a  obrigação de dar uma coisa em 

contraposição à entrega de outra. Rem pro re em vez de rem  pro pretio, coisa 

por dinheiro, como na compra e venda. 51 

100. Pela própria natureza da permuta, entende-se que não há a busca pelo 

lucro, isto é,  pelo acréscimo patrimonial, vistoque não há o elemento preço 

envolvido na relação, mas sim  a mera troca de ativos, o que não se enquadra e 

nem pode ser enquadrado na incidência do  IRPF sobre ganho de capital. Salutar 

trazer lição de Paulo Lôbo sobre tal aspecto  

                                                     
49 FARIA, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: contratos, teoria geral 
e contratos em  espécie. 5. Ed. Editora Atlas, São Paulo, 2015.   
50 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo XXXIX. Rio de 
Janeiro: Borsoi.  1962. p. 378. 
51 op. cit. 
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Quem permuta busca precisamente a troca direta dos objetos em jogo, levado por   

interesses e motivações que nada têm a ver com o valor real ou venal das coisas 

trocadas. Para os permutantes, o valor das coisas é estimado apenas  

subjetivamente, à margem dos preços que regem o mercado. O que o permutante   

quer é somente obter o bem concreto que outra pessoa possui, a qual está  

igualmente interessada no objeto que o primeiro também possui. Da conjunção de   

ambas as necessidades e ambos anelos surge a permuta.52 

 

101. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consagra tal 

argumento no  julgamento sobre a possibilidade de incidência de imposto de 

renda nos contratos de permuta  de bens imóveis sem torna  

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE  

COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO 

COM   

A COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA. EXEGESE CORRETA DO TRIBUNAL DE   

ORIGEM. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 

ART.   

1.022, II, DO CPC. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022, II, do CPC foi  

violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o  

acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse   

ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A indicada afronta ao art. 521 do C/C  

Com; aos arts. 2º e 3º da Lei 9.718/1998; aos arts. 224, 518 e 519 do Decreto  

3.000/1999 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de   

valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser 

inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados   

não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de   

Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na 

espécie, a Súmula 211/STJ. 3. A Corte a quo interpretou corretamente o art.  533 

do CC, porquanto o contrato de troca ou permuta não deverá ser equiparado  na 

esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá, na maioria  das 

vezes, auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Nesse sentido a  lição 

do professor Roque Antônio Carrazza, em seu livro Imposto sobre a Renda, ed.  

Malheiros, 2ª edição, pag.45, para quem "renda e proventos de qualquer natureza   

                                                     
52 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Código Civil: parte especial: das várias espécies de 
contratos (arts.  481 a 564). Vol. VI. Editora Saraiva, São Paulo, 2003. 
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são os acréscimos patrimoniais líquidos ocorridos entre duas datas legalmente  

predeterminadas." 4. O dispositivo em comento apenas salienta que as 

disposições  legais referentes à compra e venda se aplicam no que forem 

compatíveis com  a troca no âmbito civil, definindo suas regras gerais. 5. Recurso 

Especial  parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido.53 

 

102. Consoante ao julgamento do STJ temos o seguinte entendimento exarado 

pelo CARF  no julgamento do acórdão nº 9101-002.172  

 

É essencial destacar que, no negócio jurídico de permuta sem torna, os 

contratantes  concordam em trocar um bem ou direito por outro, assumindo que 

ambas as partes  possuem considerações particulares que os fazem 

legitimamente desejar mais o  bem/direito recebido do que o bem/direito entregue 

na permuta. Tais  considerações subjetivas, muitas vezes de foro íntimo, podem 

não ser  economicamente aferíveis ou, ainda, apenas encontrar justificativa 

econômica a  partir de eventos futuros, como com a destinação do bem em uma 

operação mais  complexa, mostrando--se essencial ao conjunto. Juridicamente, 

as prestações das  partes permutantes são equivalentes.54 

 

103. Por fim, mister destacar que a alegação do Fisco de abstrair a forma para 

desconsiderar  o ato, nos termos do já citado art. 118 do CTN, na tentativa de 

caracterizar suposto  planejamento tributário abusivo por parte do contribuinte, 

não possuiu o mínimo  fundamento. Isto porque as operações de permuta 

realizadas pelo Recorrente foram válidas na substância e na forma. Basta ver 

que o autuado seguiu as orientações da Receita Federal55 quanto à declaração 

das criptomoedas pelo valor de aquisição56 (R$ 3.500,00).   

104. A própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer nº 

PGFN/PGA-454/92,  reconhece que permuta e compra e venda são institutos 

                                                     
53 [STJ, REsp 1.733.560/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 21/11/2018]. 
54  [CARF, Recurso Especial do Contribuinte, Acórdão nº 9101-002.172, Rel. Marcos A. Pereira 
Valadão, Câmara  Superior  1ª Turma, DJe 11,04/2016]. 
55 SRFB. Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física. Perguntas e Respostas. 
Exercício de 2017. Pergunta 447. As moedas virtuais devem ser declaradas?  
Sim. As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam consideradas como 
moeda nos termos  do marco regulatório atual, devem ser declaradas na Ficha Bens e Direitos 
como outros bens , uma vez que  podem ser equiparadas a um ativo financeiro. Elas devem ser 
declaradas pelo valor de aquisição (grifo nosso). 
56 [Esclarecimentos nº 18 e 26]. 
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que não se equiparam.  

 

[...]há que se desmistificar um argumento, aparentemente razoável - a existência 

de  tratamento tributário diverso para a permuta e a compra e venda . Falar em  

"detrimento de quem queira comprar ações com dinheiro" (compra e venda) é  

demonstrar ser jejuno em matéria jurídica, pois permuta e compra e venda, embora   

semelhante, são institutos jurídicos diversos. [...] Não deve ser criticável o fato de 

o  contribuinte escolher a entrega de títulos (permuta) a dinheiro (compra e venda),  

pois é lícita a economia de impostos por meios legais, conforme o ensinamento de   

Ruy Barbosa Nogueira: Daí, desde que o contribuinte tenha estruturado os seus   

empreendimentos, as suas relações privadas, mediante as formas normais, 

legítimas  do Direito Privado e com essa estruturação incida em menor tributação, 

ele está  apenas utilizando-se de faculdades asseguradas pela ordem jurídica. O 

fisco não  pode influir na estruturação jurídico-privada dos negócios do 

contribuinte, para  provocar ou exigir maior tributação". (Ruy Barbosa Nogueira. Da 

Interpretação e da  Aplicação das Leis Tributárias, p. 65) (g.n)57  

 

105. Fica claro que o mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos, 

pois, no  ato de permuta entre a Bitcoin e as Litcoins e, após das Litcoins e o 

automóvel, não houve  qualquer conversão alguma em moeda corrente. Ou seja, 

as criptomoedas foram aceitas  como forma de pagamento integral em ambas 

as negociações, de tal forma que, o interesse  final de ambas as partes foi a 

troca entre os bens e não o ganho de capital e isso é  plenamente lícito no 

ordenamento jurídico brasileiro.   

 

2.5. Da impossibilidade de autuação por descumprimento de obrigação 

acessória   

 

106. Conforme consta na narrativa dos fatos 58 , um dos fundamentos da 

autuação pelo  descumprimento de obrigação acessória é a IN RFB nº 1.888, de 

                                                     
57 PGFN. Parecer nº PGFN/PGA-454/92. Disponível em:  
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/45233/47954 >. Acesso em 
02/09/2019 
58 [Caso, §5º]. 
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03 de maio de 201959 . por  não ter declarado as operações realizadas na 

Declaração de Ajuste Anual.   

107. Todavia, há que se destacar aqui tal obrigação acessória é completamente 

inexistente.  Isto porque o art. 13 da referida Instrução Normativa é claro ao 

dizer que ela só passa a  produzir efeitos a partir de 1º de agosto de 2019: Esta 

Instrução Normativa entra em vigor  na data de sua publicação no Diário Oficial 

da União e produz efeitos a partir de 1º de agosto  de 2019  (s.g).  

108. Ora, a autuação do Recorrente se deu em 15/05/201960, por fatos ocorridos 

nos  exercícios de 2016 e 2017. Logicamente, não pode a obrigação tributária 

retroagir à data em  que se quer existia, isto é, a marco temporal anterior a 1º 

de agosto de 2019. Basta ver que o  art. 106, inciso I, do CTN afasta a 

retroatividade da legislação tributária (lato senso) em relação  à aplicação de 

penalidades.    

109. Portanto, ainda que o Recorrente não tivesse declarado os valores de 

aquisição em sua  Declaração de Ajuste Anual, a Instrução Normativa referida 

não pode ser aplicada à autuação,  pois seus efeitos não podem retroagir. 

Assim, não há qualquer obrigação acessória  remanescente que imponha o 

pagamento da multa arbitrada.   

110. Nesse sentido, vale trazer entendimento sumulado do CARF quanto ao 

tema:  

Súmula CARF nº 25  

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza  

a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das  

hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria 

MF  nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).  

 

111. Dessa forma, o acórdão de origem merece reforma também no que diz 

respeito a  obrigação acessória, de forma que o Recorrente não seja compelido 

ao pagamento da multa  indevidamente arbitrada, por manifesta ilegalidade 

                                                     
59 RFB, Instrução Normativa RFB nº 1.888, de 03 de maio de 2018. Disponível em:  
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=10059
2 >. 
60 [Esclarecimento nº 9]. 
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tributária.  

 

2. CONCLUSÃO  

 

112. Por todas as razões de direito até aqui apresentadas, não restam dúvidas 

de que, dada  a ausência legislativa que autorize a tributação das operações 

realizadas por meio do uso das  criptomoedas, é juridicamente impossível que 

a recorrida exija o pagamento do Imposto de  Renda sobre suposto ganho de 

capital, pois isso significaria um alargamento da hipótese de  incidência 

originalmente prevista no texto legal. O agir do poder público em descompasso  

com a Constituição Federal e com a Lei é inconcebível.  

113. Por todo o exposto, não resta dúvida que este Colendo Tribunal deve 

reformar o  acórdão de origem, dando provimento ao Recurso Extraordinário 

para declarar  inconstitucional a incidência do Imposto de Renda sobre a 

operação de permuta realizada  pelo recorrente, de forma que a autuação fiscal 

seja julgada improcedente. 



 

Escola Superior Dom Helder Câmara - Belo Horizonte - MG 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO EXCELSO SUPREMO  

TRIBUNAL FEDERAL  

 

1. RESUMO DO CASO  

 

O presente memorial é apresentado por Jorge Pereira com o propósito de 

pugnar  pela procedência do Recurso Extraordinário ora interposto, cujo objetivo 

é impugnar as  autuações realizadas pela Fazenda Pública devido a cobrança 

indevida de Imposto de Renda  por ganho de capital em operações envolvendo 

criptomoedas.   

As autuações referem-se a duas operações de permuta com criptoativos 

realizadas  pelo recorrente. O recorrente se inseriu no mercado de criptomoedas 

no ano de 2006,  oportunidade em que adquiriu um Bitcoin por R$ 3.500 (três 

mil e quinhentos reais), tendo  permutado, no ano de 2017, o seu Bitcoin, por 150 

(cento e cinquenta) Litcoins avaliados em  R$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil 

reais). Posteriormente os 150 (cento e cinquenta) Litcoins  foram utilizados 

como meio de troca para aquisição de um veículo automotor avaliado em R$  

120.000,00 (cento e vinte mil reais). É importante ressaltar que o Sr. Jorge 

Pereira informou em  suas declarações de ajuste entregues a receita federal a 

propriedade do Bitcoin e a propriedade  do veículo e que em nenhuma das 

operações descritas houve torna na realização das permutas.   

O recorrente reforça que, não praticou o fato gerador de nenhum tributo, 

seja pela  ausência de previsão legal da tributação das operações mencionadas, 

seja pela  incompatibilidade dos acontecimentos descritos com as normas 

tributárias existentes. É  necessário ressaltar também que nenhuma obrigação 

acessória foi descumprida, uma vez que  devido à ausência de previsão legal o 

contribuinte não era obrigado a declarar as operações  realizadas e as 

informações que eram obrigatórias foram prestadas (propriedade do bitcoin e 

do  carro).   
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Desta forma, o presente memorial, será utilizado para demonstrar a esta 

Suprema  Corte os fundamentos de fato e de direito pelos quais o presente 

recurso deverá ser provido o  que consequentemente acarretará na extinção do 

crédito tributário constituído perante o Sr.  Jorge Pereira em relação as 

operações já descritas.   

 

2 – DELIMITAÇÃO JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA   

 

Para que possamos adentrar no objeto deste presente memorial, isto é, a  

impossibilidade da tributação das operações realizadas com as criptomoedas 

pelo imposto de renda por ganho de capital de pessoa física, é importante, 

primeiramente, verificar a natureza  jurídica desses bens, que só é possível de 

ser delimitada se observarmos o contexto histórico de  seu surgimento, o que 

faremos nos tópicos a seguir.   

 

2. 1 – BREVE HISTÓRICO DAS CRIPTOMOEDAS   

 

A revolução tecnológica que estamos vivenciando interfere diretamente 

no nosso  sistema econômico. A cada dia surgem novas formas de adquirir e 

contratar serviços, os  conceitos de serviços  e mercadorias , sua forma de 

disponibilização e aquisição tem se  modificado diuturnamente. Estamos 

passando por um período de Economia Disruptiva  no  qual estão sendo 

criadas inovações que apresentam soluções mais baratas, mais simples e mais  

convenientes de usar, que acabam modificando todo o mercado 

(CHRISTENSEN, et al, 2003).  

Dentre as modificações introduzidas pela economia digital/disruptiva, 

foram  criadas novas formas de efetuar pagamentos, através da utilização de 

moedas virtuais ,  também denominadas de criptomoedas, dentre as quais se 

destaca o bitcoin. A moeda citada,  teve sua origem no final do ano de 2008, 

quando foi publicado o artigo Bitcoin: A Peer-to  

Peer Electronic Cash System , de autoria de Satoshi Nakamoto, um 
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pseudônimo utilizado pelo  criador da criptomoeda.1   

O bitcoin é fruto de extraordinária pesquisa na área da ciência da 

computação e da  constante necessidade de novas tecnologias no mercado 

financeiro. Graças a essa inovação, as  transações econômicas que antes eram 

realizadas somente por empresas ligadas a instituições  financeiras, como 

PayPal ou Mastercard, passaram agora a ser possíveis de serem realizadas  

sem intermediários, por meio de uma rede de pagamentos descentralizada.  

—as palavras de “lrich (2014), essa moeda, para transações online, é a 

forma ideal  de pagamento, pois é rápido, barato e seguro.  Dessa forma, sem 

a necessidade da figura de  um banco para intermediar as relações, tornou-se 

completamente promissor e vantajoso adquirir  as criptomoedas, o que 

culminou no surgimento de várias outras além do bitcoin, como por  exemplo o 

litcoin e o Ethereum.  

Tais moedas são operadas no blockchain (em português significa cadeia 

de blocos),  que é onde ocorre o registro digital das transações, por meio de 

criptografia, algoritmos e  tecnologias peer-to-peer (de ponto a ponto), de modo 

a viabilizar que os usuários realizem  transferências de forma segura e 

pseudônima, sem passar por nenhum intermediário (NAKAMOTO, 2008). 

Importante ressaltar que as criptomoedas não são propriamente uma  moeda, 

como veremos a frente, embora tenhamos dado esse tratamento para fins 

didáticos.  No blockchain, ocorre a distribuição do histórico das transações dos 

usuários, que  ficam registradas em algo semelhante aos livros contábeis de 

uma empresa, formando um  enorme banco de dados públicos. Desse modo, as 

transações podem ser garantidas quando  correlacionadas com os dados 

armazenados no blockchain, certificando que determinado  bitcoin ainda não 

fora gasto, ou então, que determinada transação foi realizada e etc. Somado a 

isso, vale ressaltar que as criptomoedas podem ser negociadas por meio  de 

plataformas online denominadas exchanges, que são meios facilitadores de 

                                                     
1 Um dos grandes enigmas da era digital é descobrir quem é o gênio por trás do código que criou 
os bitcoins. Até  a presente data não foi possível confirmar quem seria o criador das 
criptomoedas. 
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compra, venda e  troca das criptomoedas, e, embora sejam intermediárias nesse 

processo, não são peças  obrigatórias, visto que atuam de forma similar as 

corretoras de valores do mercado financeiro,  o que caracteriza a grande 

inovação desse sistema.  

Uma vez negociadas, as criptomoedas serão armazenadas em wallets, 

ou carteiras  virtuais, que permitem o seu envio, recebimento e consulta. Esse 

software atribuí a cada usuário  duas chaves  criptografadas, que vão 

assegurar a sua propriedade. A chave  privada funciona  como uma espécie de 

senha para autorizar transferências, devendo ser mantida em segredo. A  

chave  pública, por sua vez, irá garantir o registro da operação em todos os 

computadores da  rede, ficando exposta no blockchain.  

Em função do crescimento potencial das transações com criptomoedas 

nos últimos  anos, a Receita Federal optou por realizar uma consulta pública 

entre outubro e novembro de  2018, que resultou na publicação da Instrução 

Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019. Essa  IN prevê a obrigação das 

exchanges em prestar informações sobre as operações realizadas com  

criptomoedas configurando um tipo de obrigação acessória a elas impostas.  

Entretanto, a referida IN é controversa e tem despertado 

posicionamentos  divergentes. Algumas exchanges a consideram positiva, vez 

que evita o uso indevido das  criptomoedas, outras a consideram negativa, em 

função do número excessivo de obrigações a  serem cumpridas, o que encarece 

a operação e pode inviabilizar a atuação de algumas empresas  no Brasil.  

Fato é que há grande potencial no mercado de criptomoedas e isso não 

se pode  negar. Conforme dados da consulta pública da Receita Federal do 

Brasil nº 06/2018 2 , só em  2017 os clientes das plataformas digitais 

ultrapassaram o número de usuários inscritos da bolsa  de valores de São 

Paulo. Ademais, a MRV engenharias, maior incorporadora do país, efetuou  no 

                                                     
2  Consulta Pública RFB n. 6/2018. Disponível em: 
<http://receita.economia.gov.br/sobre/consultas-publicas-e editoriais/consulta-
publica/arquivos-e-imagens/consulta-publica-rfb-no-06-2018.pdf/view>. Acesso em: 29 
ago.  2019. 
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mês de agosto deste ano a primeira compra de terreno por meio do blockchain.3 

Para essa operação foram gastos apenas quatro dias, o que no processo 

tradicional  seriam gastos até quatro meses. Estima-se ainda que essa 

atividade possa ser feita em apenas  um dia e por preço inferior ao que é 

praticado atualmente. Para 2019 espera-se que a MRV  dobre os aportes feitos 

nesse segmento em comparação ao que foi registrado no ano passado.  Dessa 

forma, é de extrema importância que haja cautela na normatização que se  

pretende dar às criptomoedas, visto que o excesso de regulamentação pode 

impedir que o Brasil  explore os benefícios deste mercado que está emergindo.   

Feito o breve histórico sobre o surgimento das criptomoedas e a 

demonstração do  interesse da Receita Federal em acompanhar as transações 

realizadas com tais bens, passaremos  agora a definir a natureza jurídica das 

criptomoedas.  

 

2.2 DA NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS  

 

Apesar de as criptomoedas serem comumente denominadas como 

moedas  virtuais , tal nomenclatura é equivocada. Segundo critérios 

econômicos, para que algo seja  considerado como moeda é necessária a 

presença concomitante de três características, quais  sejam: meio de troca, 

unidade de conta e reserva de valor.   

A primeira característica é a única que se pode atribuir às criptomoedas. 

Isso porque  tratam-se de bens que servem de intermediários entre a aquisição 

de mercadorias. Tanto é que  ninguém compra criptomoedas com o intuito de 

permanecer com estas até o fim da vida, mas  para permutá-las com outros 

bens de seu interesse.  

Por outro lado, não é possível afirmar que as moedas virtuais possuem 

unidade de  conta e reserva de valor. Nas palavras de Matheus Parchen (2019, 

                                                     
3  QUINTÃO, Chiara.MRV fecha compra inédita de terreno por blockchain.Valor Econômico, 
2019. Disponível  em: <https://www.valor.com.br/empresas/6412101/mrv-fecha-compra-
inedita-de-terreno-por-blockchain>.  Acesso em: 30 de ago. de 2019. 
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p.321):  

 

O Bitcoin não possui reserva de valor justamente porque o acúmulo de Bitcoin não  

representa necessariamente a geração de riqueza. O conceito de reserva de valor 

está  intrinsecamente ligado ao lastro de uma moeda. O Bitcoin não possui lastro 

e, também  por isso, a satisfação deste requisito resta prejudicado. Acerca da 

função unidade de  conta , é da mesma forma inverossímil o preenchimento de tal 

requisito pelo Bitcoin,  vez que não comporta o posto de denominador de valor.   

 

 

Além de não ser possível classificar as criptomoedas como moedas no 

sentido  econômico, também não é possível classificá-las como moedas no 

sentido legal. Segundo o  STF (RE 478.410/SP) as moedas possuem duas 

características essenciais: o curso forçado e o  curso legal.   

Ainda conforme o recurso extraordinário mencionado, curso legal 

significa a  qualidade do valor líquido da moeda, motivo pelo qual possui ampla 

circulação e não pode ser  recusada. Curso forçado, por sua vez, é a qualidade 

da moeda inconversível, é um instrumento  monetário que não pode ser 

revertido em um bem que represente o valor dela constante.   

Nas criptomoedas não há curso forçado, uma vez que não existe 

qualquer decreto  governamental garantindo o seu valor, como acontece com o 

real, conforme preleciona o art. 1º  da Lei nº 9.069/65: A partir de 1º de julho de 

1994, a unidade do Sistema Monetário Nacional  passa a ser o REAL (Art. 2º da 

Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994), que terá curso legal em  todo o território 

nacional.   

Por meio do dispositivo supradito entende-se que o real deve 

obrigatoriamente ser  aceito em todo o território brasileiro, configurando 

contravenção penal a sua recusa, de acordo  com o art. 43 do Decreto-lei nº 

3.688/41. Isso não ocorre com as criptomoedas, primeiro porque  não há 

qualquer legislação que as abarque, e segundo, como veremos à frente, elas se 

tratam de  bens incorpóreos utilizados como meio de troca, o que é fundamental 

para que se compreenda  a não incidência de Imposto de Renda nas operações 
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realizadas por Jorge Pereira.   

Nesse ponto, é importante destacar parte do comunicado nº 31.379, do 

Banco  Central do Brasil (BACEN), emitido em 16/11/2017 que declarou:  

 

As empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas virtuais em nome 

dos usuários, pessoas naturais ou jurídicas, não são reguladas, autorizadas ou  

supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Não há, no arcabouço legal e  

regulatório relacionado com o Sistema Financeiro Nacional, dispositivo  específico 

sobre moedas virtuais. O Banco Central do Brasil, particularmente, não  regula nem 

supervisiona operações com moedas virtuais. (BANCO CENTRAL  BRASILEIRO, 

2017). g.n  

 

Outrossim, podemos perceber que as criptomoedas não podem ser 

classificadas  como moeda fiduciária. Apesar de o valor atribuído à moeda 

fiduciária derivar somente da  confiança entre quem a emitiu e de quem irá 

recebê-la, e também por não haver necessidade de  intermediários em ambos 

os casos, as moedas virtuais, não são garantidas, reguladas,  autorizadas ou 

sequer supervisionadas pelas autoridades centrais, diferentemente do que 

ocorre  com a moeda fiduciária. Ademais, conforme as lições de Barossi-Filho 

e Sztajn (2015, p. 264): 

 

A bitcoin, cryptocurrency, não é dotada de uma das funções usuais de qualquer moeda  

fiduciária, a capacidade de expressar uma unidade de conta. Ao serem escrituradas  

recorre-se a alguma moeda de curso forçado. Além disso, em sendo altamente volátil,   

as decisões individuais em deter moeda envolvem riscos de ganhos e perdas. Keynes   

(1964) ressalta que, em troca da elevada e pronta liquidez, a moeda deve proporcionar   

um baixo custo de carregamento e probabilidade nula ou desprezível de retornos.  

Novamente, não há por que se falar em bitcoin como moeda. Se variações  frequentes 

e elevadas nos respectivos preços ocorrem, há sujeição desse ativo a riscos  elevados 

de seus retornos, uma descaracterização do papel econômico de um ativo  enquanto 

moeda. (g.n)  

 

Superadas as distinções entre as criptomoedas, moedas de curso 

forçado e  fiduciárias, é de se notar que àquelas não se confundem também com 

as moedas eletrônicas.  Essas, a despeito de não possuir forma tangível assim 
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como as moedas virtuais, são controladas  pelo governo e emitidas pelo Banco 

Central, expressando créditos em reais. Ainda no  comunicado nº 31.379, do 

BACEN tem-se de forma transparente a seguinte distinção:  

 

A denominada moeda virtual não se confunde com a definição de moeda eletrônica  

de que trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e sua regulamentação por 

meio  de atos normativos editados pelo Banco Central do Brasil, conforme 

diretrizes do  Conselho Monetário Nacional. Nos termos da definição constante 

nesse arcabouço regulatório consideram-se moeda eletrônica os recursos em 

reais armazenados em  dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário 

final efetuar transação de  pagamento . –oeda eletrônica, portanto, é um modo de 

expressão de créditos  denominados em reais. Por sua vez, as chamadas moedas 

virtuais não são  referenciadas em reais ou em outras moedas estabelecidas por 

governos soberanos.  (BANCO CENTRAL BRASILEIRO, 2017).  

 

Assim, há de se entender a incorreção do projeto de lei nº 2.303 de 2015 

que "dispõe  sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem 

aéreas na definição de 'arranjos  de pagamento' sob a supervisão do Banco 

Central" (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e a Lei  9.613, de 1998), pois como já 

fora elucidado, as criptomoedas não podem ser consideradas  moedas 

eletrônicas por não configurarem como dinheiro eletrônico, expressado em 

moeda  nacional.  

Diante dessas informações, a criptomoeda trata-se de meio de troca, 

capaz de ser  contabilizada de forma unitária, bem como de ser armazenada, 

negociada e transferida,  despindo-se do status de moeda legal e (geralmente) 

de suporte de algum governo, não se  confundindo com o e-money  (—ETO, 

2018, p.1).  

As moedas lastreadas são valores baseados em alguma reserva de 

metais preciosos  (como prata e ouro) ou outros bens de valor próprio, pela 

autoridade monetária. Portanto, seu  significado é evidentemente distinto ao 

das criptomoedas, já que a sua importância advém não  do seu valor intrínseco, 

porque não há, mas sim da confiança entre as partes, que conforme a iniciativa 

privada, atribuem valor de acordo com a sua popularização no mercado e outros  



 

 

Equipe 312  Contribuinte | 969 
 
 

fatores.  

Por fim, é oportuno salientar ainda, que não é possível encaixar as 

moedas virtuais  em qualquer espécie de ativo financeiro de que se tenha 

conhecimento. Os títulos de renda fixa,  por exemplo, que são emitidos por uma 

instituição pública ou privada, são promessas de  pagamento futuro em função 

de um empréstimo concedido pelo investidor. Com base nisso, é  possível 

perceber a existência de um lastro no mundo real consistente na garantia do 

valor e  solidez proporcionada por um ente, seja público ou privado. Como 

sabemos, as criptomoedas  não representam empréstimo algum e muito menos 

existe instituição que lhes confiram lastro,  isto é, que garanta seu valor e solidez 

(ZERBINI, 2017).   

Em consonância com o que foi dito acima, destaca-se outro trecho do 

comunicado  nº 31.379 do BACEN. Nele foi alertado que as moedas virtuais não 

são garantidas por qualquer  autoridade monetária, nem sequer emitidas por 

alguma delas e em virtude disso não têm  garantia de conversão para moedas 

soberanas, de modo que o risco fica com seus detentores  (BANCO CENTRAL 

BRASILEIRO, 2017).   

Ademais, em outro comunicado do BACEN, o de nº 25.306, tem-se que 

[…] não  há, portanto, nenhum mecanismo governamental que garanta o valor 

em moeda oficial dos  instrumentos conhecidos como moedas virtuais, ficando 

todo o risco de sua aceitação nas mãos  dos usuários.   

Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado aos títulos de renda fixa 

bancários, que  também possuem lastro no mundo real, qual seja, as operações 

bancárias realizadas e também  na própria instituição financeira e seus bens. 

Portanto, é evidente que as criptomoedas não se  confundem também com o 

conceito de títulos de renda fixa bancários.  

Quanto aos títulos de renda variável, cujo retorno não é conhecido 

previamente e  exprime grandes flutuações, podemos avultar as ações de 

empresas e os derivativos. As ações  representam frações do capital de uma 

sociedade anônima, enquanto os derivativos são  contratos que se baseiam no 

preço que o ativo-objeto terá no futuro. Ambas também possuem  lastro no 
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mundo real, o primeiro está na situação fática em que se encontra a instituição, 

levando  em conta riscos de mercado, gestão, patrimônio da empresa, etc. Já 

nos derivativos, o lastro  está na variação de preço que atinge o ativo-objeto, 

que podem ser ações, moedas, índices de  preços, etc. O valor desses contratos, 

portanto, não variam fora das flutuações usuais dos ativos  que constituem o 

seu objeto.  

Dito isso, podemos concluir que as criptomoedas não simbolizam a 

propriedade de  empresas e não estão condicionadas ao seu lucro para receber 

seu retorno, a sua emissão deriva  do processo de mineração e o seu valor está 

atrelado a lei da oferta e da procura, sua aceitação  no mercado e outros fatores. 

É evidente também que as moedas virtuais não são derivativos,  visto que não 

são contratos negociados com base no mercado futuro e no valor de algum 

ativo objeto. Como se isso não bastasse, é de se notar, como já foi elucidado 

neste memorial, que as  criptomoedas não possuem lastro no mundo real, o que 

se difere dos ativos financeiros que nada  mais são do que um título, que a 

princípio não possui valor, atrelado a um lastro com valor  explícito e visível 

(como um bem físico).  

Nesse mesmo sentido, a CVM já proibiu a utilização das criptomoedas 

pelas  instituições que se encontram sob sua normatização por entender que 

essas não se tratam de  ativos financeiros, conforme Ofício Circular nº 

1/2018/CVM/SIN, de 12 de janeiro de 2018:  

 

Assim e baseado em dita indefinição, a interpretação desta área técnica é a de que 

as  criptomoedas não podem ser qualificadas como ativos financeiros, para os 

efeitos  do disposto no artigo 2º, V, da Instrução CVM nº 555/14, e por essa razão, 

sua  aquisição direta pelos fundos de investimento ali regulados não é permitida.  

(COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2018). (g.n.)  

 

Contudo, em que pese trazidas as informações acima, ainda é escasso 

de  regulamentação sobre o tema, visto que atualmente há apenas a orientação 

prevista nos tópicos 447 e 607 das Perguntas e Respostas do IRPF de 2017, 

pela RFB que prevê, respectivamente:  
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As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam consideradas  

como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser declaradas na 

Ficha  Bens e Direitos como outros bens , uma vez que podem ser equiparadas a 

um ativo  financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor de aquisição.  Os ganhos 

obtidos com a alienação de moedas virtuais (bitcoins, por exemplo) cujo  total 

alienado no mês seja superior a R$ 35.000,00 são tributados, a título de ganho  de 

capital, à alíquota de 15%, e o recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito  

até o último dia útil do mês seguinte ao da transação. As operações deverão estar  

comprovadas com documentação hábil e idônea. (RECEITA FEDERAL DO  BRASIL, 

2017).  

 

Apesar de a orientação nº 447 da Receita Federal equiparar criptomoedas 

aos ativos  financeiros, isso não significa dizer que ambos sejam a mesma 

coisa. Equiparar significa dar  tratamento igual e como foi demonstrado acima, 

esses institutos possuem características  discordantes. Mesmo que a intenção 

da Receita Federal tenha sido a de igualar esses institutos,  como uma coisa só, 

entendemos se tratar de uma classificação equivocada.  

Inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça não delimitou a natureza 

jurídica  das criptomoedas, apenas já afirmou em julgado recente, não se tratar 

de moedas ou valores  mobiliários, conforme ementa abaixo: 

 

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO  POLICIAL. JUSTIÇA 

ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. INVESTIGADO QUE  ATUAVA COMO TRADER DE 

CRIPTOMOEDA (BITCOIN), OFERECENDO  RENTABILIDADE FIXA AOS 

INVESTIDORES. INVESTIGAÇÃO INICIADA  PARA APURAR OS CRIMES TIPIFICADOS 

NOS ARTS. 7º, II, DA LEI N.  7.492/1986, 1º DA LEI N. 9.613/1998 E 27-E DA LEI N. 

6.385/1976. MINISTÉRIO  PÚBLICO ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA 

DE INDÍCIOS DE  OUTROS CRIMES FEDERAIS (EVASÃO DE DIVISAS, SONEGAÇÃO 

FISCAL  E MOVIMENTAÇÃO DE RECURSO OU VALOR PARALELAMENTE À  

CONTABILIDADE EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO). INEXISTÊNCIA.  OPERAÇÃO QUE NÃO 

ESTÁ REGULADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO  PÁTRIO. BITCOIN QUE NÃO TEM 

NATUREZA DE MOEDA NEM VALOR  MOBILIÁRIO. INFORMAÇÃO DO BANCO 

CENTRAL DO BRASIL (BCB) E  DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). 

INVESTIGAÇÃO QUE  DEVE PROSSEGUIR, POR ORA, NA JUSTIÇA ESTADUAL, PARA 

APURAÇÃO  DE OUTROS CRIMES, INCLUSIVE DE ESTELIONATO E CONTRA A  
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ECONOMIA POPULAR. 1. A operação envolvendo compra ou venda de  criptomoedas 

não encontra regulação no ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas  virtuais não 

são tidas pelo Banco Central do Brasil (BCB) como moeda, nem são  consideradas 

como valor mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),  não 

caracterizando sua negociação, por si só, os crimes tipificados nos arts. 7º, II, e  11, 

ambos da Lei n. 7.492/1986, nem mesmo o delito previsto no art. 27-E da Lei n.  

6.385/1976. 2. Não há falar em competência federal decorrente da prática de crime 

de  sonegação de tributo federal se, no autos, não consta evidência de constituição  

definitiva do crédito tributário. (...) (STJ - CC: 161123 SP 2018/0248430-4, Relator: 

Ministro SEBASTIÃO REIS  JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2018, S3 - TERCEIRA 

SEÇÃO, Data de  Publicação: DJe 05/12/2018) g.n.  

 

Ante tudo o que fora exposto, é inquestionável a falta de texto normativo 

que regule  a natureza jurídica e qualquer outro aspecto das operações 

realizadas com criptomoedas. Assim,  em respeito ao princípio da legalidade, e 

como não é possível enquadrar as moedas virtuais em  qualquer outro conceito 

jurídico já existente, não é possível definir com precisão a natureza  jurídica 

dessa nova tecnologia.  

Sendo assim, por entendermos a correição desta tese, optamos por nos 

filiar ao  entendimento de Barossi-Filho e Sztain (2015, p. 268), qual seja: 

embora não cumpra duas das  funções clássicas da moeda, a bitcoin pode ser 

vista como meio de troca que facilita permutas .  Bitcoin não é moeda, mas 

meio de troca, cuja função primordial é evitar custos . Estaria a  bitcoin nos 

remetendo a uma nova era de escambos?    

Percebe-se, portanto, a importância e os enormes impactos que uma 

regulação  excessiva ou errônea pode trazer à economia e ao desenvolvimento 

do país. Igualmente  prejudicial seria a tributação sem normatização, o que 

causaria demasiada insegurança jurídica  e em ambos os casos, a regressão de 

investimento nessa ferramenta revolucionária.   

Nesse sentido, nas palavras de Luís Flávio Neto (2018, p.10):  

 

Por fim, a ausência de regulamentação das criptomoedas, ao menos para fins de 

imposto sobre a renda, fragiliza a própria aferição de ganhos baseados em tais  



 

 

Equipe 312  Contribuinte | 973 
 
 

cotações . A ’eceita Federal do Brasil tem orientado que, como uma criptomoeda   

não possui cotação oficial, uma vez que não há um órgão responsável pelo 

controle  de sua emissão, não há uma regra legal de conversão dos valores para 

fins tributários .  Ainda que duas criptomoedas permutadas estejam cotadas por 

algum mecanismo (não  oficial), não se pode colher daí qualquer elemento para a 

composição da base de  cálculo do imposto sobre a renda. Trata-se de mera 

potencialidade, incapaz de  conduzir à disponibilidade efetiva de renda.  

 

Por isso, necessário se faz considerar as criptomoedas como meio de 

troca, vez que  nem as instituições do país conseguem entrar em um consenso 

a respeito de sua definição. A  despeito disso, não é admissível afirmar que as 

operações com moedas virtuais podem compor  o fato gerador de um tributo 

como o imposto de renda, frente ao princípio da legalidade.  

Foi necessário fazer um levantamento minucioso e prolongado da 

natureza jurídica  das criptomoedas para demonstrar que a Receita Federal se 

equivocou ao classificar as  criptomoedas como ativos financeiros , o que 

gerou interpretações equivocadas também no  enquadramento tributário da 

questão (como será visto nos tópicos a seguir), o que deu ensejo a  autuações 

indevidas e ao presente processo, o que justifica o julgamento procedente dos 

pedidos  feitos pelo recorrente para que os equívocos cometidos possam ser 

retificados.   

É necessário ressaltar também que João Pereira, em momento algum, se 

valeu de  má-fé para ocultar seu patrimônio ou as operações realizadas, pois 

informou em suas  declarações de ajuste anual tanto a sua unidade de bitcoin 

(informada na declaração de ajuste  anual do ano calendário 2017) como o seu 

veículo (informado na declaração de ajuste anual do  ano calendário 2018). O 

que comprova que, de fato, João Pereira utilizou as criptomoedas  meramente 

como meio de troca/pagamento  para aquisição de outros bens.  

Alguns países do mundo têm regulado as criptomoedas como meio de  

pagamento , o que atende a real função das criptomoedas, como veremos no 

tópico a seguir.  
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2.2.1 - Da regulação das criptomoedas no mundo  

 

Como já demonstrado, impende salientar que, devido à ausência de 

previsão legal  e a impossibilidade de enquadramento nos institutos jurídicos 

preexistentes, é evidente a  utilização das criptomoedas no contexto brasileiro 

como meio de troca. Já em termos globais,  é importante destacar o tratamento 

dado pelo Japão, por já ser reconhecido como um dos países  mais favoráveis 

ao uso das criptomoedas no mundo.   

O Japão é um dos poucos países que reconhece as criptomoedas como 

um meio  legítimo de pagamento. Em virtude disso, há um grande número de 

bitcoins sendo  transacionados dentro e fora do referido país, já que a 

regulamentação afasta a insegurança jurídica e minimiza a chance de 

ocorrência de tributação injusta e ilegal por parte da receita,  como ocorrido com 

o Recorrente.  

Ainda nesse sentido, o México também está bastante avançado na 

adoção das  criptomoedas como meio de pagamento e não como moeda legal, 

fato que demonstra a sua real  natureza jurídica. Nesse caso, isso leva a crer 

que qualquer cidadão pode comprar/vender  mercadorias com moedas virtuais, 

assim como fora feito por Jorge Pereira. Dessa forma, as  transações feitas não 

têm nenhuma interferência do Banco Central mexicano, isto é, não há  

intervenção do sistema financeiro tradicional como era para ser na substância 

de sua criação.   

Demonstrada a incorreção da Receita Federal ao classificar as 

criptomoedas como  ativos financeiros, uma vez que o Brasil estaria 

caminhando em sentido oposto a países que  estão na vanguarda das 

operações com criptomoedas como o Japão, iremos demonstrar nos  próximos 

tópicos que o tratamento tributário adotado pela RFB em relação às 

criptomoedas  também está equivocado, o que gerou a autuação indevida 

contra Jorge Pereira.  
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3 – DA TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOMOEDAS  

 

A Receita Federal do Brasil ao autuar o Sr. Jorge Pereira pelo não 

recolhimento do  imposto de renda incidente sobre o ganho de capital, em 

operações envolvendo criptomoedas,  cometeu um grave equívoco. Para uma 

melhor compreensão do erro cometido pela Receita  Federal e a consequente 

irregularidade da autuação realizada contra o recorrente, iremos dividir  nossos 

argumentos em três tópicos, quais sejam:   

i. Ausência de regulamentação legal da matéria, o que impede a 

determinação da  natureza dos bens, bem como das consequências tributárias 

e de como as operações  deveriam ser realizadas.   

ii. Correto enquadramento das operações envolvendo criptomoedas 

como permuta e  não como compra e venda, o que impossibilita a incidência de 

Imposto de Renda  neste tipo de operação, principalmente se não houver torna;  

iii. Da necessidade de efetiva realização da renda  para que se possa 

cogitar a  incidência do Imposto de Renda, evitando-se assim a cobrança de um 

tributo sobre  uma renda potencial .  

 

3.1 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DAS  

CRIPTOMOEDAS  

 

O princípio da legalidade tributária, ou também chamado de princípio da 

reserva  legal, tem sua base geral no que dispõe o art.5º, inciso II, da 

Constituição Federal (CF) de 1988,  na medida em que se o tributo é uma 

prestação pecuniária compulsória, ou seja, que independe  da vontade do 

contribuinte, a sua exigência só poderia se dar por meio de lei.  

No que se refere, especificamente, à matéria tributária, o art.150, inciso I, 

da CF veda que os entes federados façam a exigência ou aumento de um tributo, 

sem que uma lei os  estabeleça. No mesmo sentido, pode-se destacar o art. 3° 

do CTN. Nas palavras de Aliomar  Baleeiro e Misabel Derzi (2015, p.37):  
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O tributo constitui obrigação ex lege. Não há tributo sem lei que o decrete, 

definindo lhe o fato gerador da obrigação fiscal. Esse fato gerador caracteriza cada 

tributo, sendo  indiferente o erro ou a malícia do legislador que empregue 

denominação diversa  daquela esposada pela Constituição e pelo CTN.  

 

Diante desse panorama legal, resta claro que a cobrança de um tributo 

deve ser  precedida de lei, que deverá estabelecer de maneira abstrata as 

hipóteses de incidência, com sua  descrição legislativa, os sujeitos passivos e 

ativos, assim como sua base de cálculo e alíquotas.  

Insta salientar que, além dos dispositivos supracitados, o art.108 do CTN, 

em seu  §1º, aduz para a impossibilidade de se exigir tributo por meio de 

analogia. Essa técnica de  interpretação e integração é a primeira a ser utilizada 

nos casos de ausência de disposições  expressas. Porém, em nenhuma 

hipótese, pode-se recorrer à analogia para a instituição e  exigência de um 

determinado tributo que somente se dá mediante lei.  

No caso em análise, evidencia-se a tentativa do fisco em se utilizar da 

técnica de  integração supracitada como forma de arrecadação, tendo em vista 

que as criptomoedas não  possuem uma natureza jurídica propriamente 

definida. Ao encontro dessas ideias está o  pensamento de Luís Flávio Neto 

(2018, p. 9):  

 

No Brasil, entretanto, o art. 108, §1º, prescreve que o emprego da analogia não 

poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei . Significa dizer que, 

diante  da ausência de norma que atribua às criptomoedas status diferente de uma 

coisa  comum qualquer, qualificando-a como moeda propriamente dita, não se 

pode atribuir,  de forma a resultar em maior ônus tributário, por analogia, os efeitos 

decorrentes da  qualificação de moeda legal às criptomoedas. 

 

Nesse sentido, no que tange às criptomoedas, não impera uma legislação 

clara e  concisa que permita definir a sua natureza jurídica, e, sendo assim, não 

há nenhuma situação  específica em que o fato gerador de um tributo 

estabeleça a exação pelas características  inerentes às operações envolvendo-

as.  
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Tanto em relação às operações de aquisição e troca de criptomoedas, 

como na  operação de troca delas por um bem material, não há a ocorrência do 

fato gerador do imposto  de renda e tributá-las significaria o emprego de 

analogia como forma de exigência de um  tributo, o que é expressamente 

vedado pelo princípio da legalidade.   

De maneira mais direta, como já mencionado, só há a orientação prevista 

no tópico nº 447 e 607 das Perguntas e Respostas do IRPF de 2017, pela RFB, 

estabelecendo apenas o  dever de declarar as propriedade e aquisição das 

criptomoedas, informando o seu tipo, devendo  ser declarada a preço de custo 

pelo valor de aquisição. No que se refere ao ganho de capital,  observa-se que 

há isenção quando o valor é inferior a R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)  para 

vendas no mês, sendo o imposto de renda devido sobre o ganho total sem 

nenhuma  dedução. Além das declarações feitas pelas exchanges, como prevê 

a IN 1888 da Receita  Federal.  

Apesar do que foi estabelecido pela orientação, ainda pairam 

questionamentos  sobre essas relações. Não se sabe, por exemplo, qual seria o 

preço de aquisição das  criptomoedas, uma vez que não há uma cotação oficial, 

e o ganho de capital deriva diretamente  desses valores de cotação. Além disso, 

não se sabe como deverá ocorrer a apuração desse ganho  total. Ainda, 

acrescenta-se o fato de não haver previsão legal para que se justifique a 

tributação  das permutas, como ocorre no presente caso. Resta demonstrado, 

assim, a insegurança jurídica  trazida pela falta de regulamentação legal das 

mencionadas operações. Nessa mesma  perspectiva, cita-se mais uma vez os 

ensinamentos de Luís Flávio Neto (2018, p. 10):  

 

Por fim, a ausência de regulamentação das criptomoedas, ao menos para fins de  

imposto sobre a renda, fragiliza a própria aferição de ganhos baseados em tais  

cotações . A ’eceita Federal do Brasil tem orientado que, como uma criptomoeda  

não possui cotação oficial, uma vez que não há um órgão responsável pelo 

controle  de sua emissão, não há uma regra legal de conversão dos valores para 

fins tributários .  Ainda que duas criptomoedas permutadas estejam cotadas por 

algum mecanismo (não  oficial), não se pode colher daí qualquer elemento para a 
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composição da base de  cálculo do imposto sobre a renda. Trata-se de mera 

potencialidade, incapaz de  conduzir à disponibilidade efetiva de renda.   

 

Percebe-se que, pela falta de parâmetros legais, ainda não é possível se 

aferir o  ganho de capital gerado nas operações realizadas com as 

criptomoedas. Deste modo, não se pode definir uma base de cálculo nas 

operações realizadas pelo recorrente como sendo passível  de tributação.  

É importante ressaltar, ainda, que além das autuações feitas pela falta de 

pagamento  do Imposto de Renda pela realização das operações já descritas, o 

recorrente foi autuado pela  Receita Federal tendo em vista o fato de não ter 

declarado as operações em sua Declaração de Ajuste Anual. Em que pese tal 

alegação é necessário ressaltar que Jorge Pereira informou: (1)  A unidade 

bitcoin, avaliada em R$ 3.500,00, na Declaração de Ajuste Anual do Ano 

Calendário  2017 (referente ao ano de 2016); (2) Veículo Automotor, avaliado em 

R$ 120.000,00, na  declaração de Ajuste Anual do Ano Calendário 2018 

(referente ao ano de 2017).   

Nesse seguimento, para que se possa entender a falta de parâmetro legal 

para essa  última autuação, deve-se explanar os conceitos de obrigação 

principal e obrigação acessória  com suas consequências legais.  

A obrigação principal está descrita no art.113, §1º, CT—, que diz: A 

obrigação  principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 

pagamento de tributo ou  penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com 

o crédito dela decorrente. . Por outro lado,  o §2º do mencionado dispositivo 

aduz: A obrigação acessória decorre da legislação tributária  e tem por objeto 

as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação  ou da fiscalização dos tributos . De pronto, no que tange a 

legalidade, percebe-se que há uma  diferença primordial entre as obrigações 

descritas, enquanto a principal deriva apenas de lei, a  acessória pode ser 

definida na legislação tributária, que de acordo com o art. 96, CTN,  "compreende 

as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas  

complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações 
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jurídicas a eles  pertinentes.   

Posto isso, entende-se que a obrigação de declarar as operações trata-

se de uma  obrigação acessória, que, apesar de possuir uma maior flexibilidade 

legislativa, não pode deixar  de estar regulada, o que de fato não ocorre. Ao 

tempo das operações realizadas por Jorge  Pereira, não existia a obrigação 

acessória de que ele informasse a receita federal as operações  realizadas com 

os criptoativos, tal obrigação só foi implementada com a IN 1888/2019, de  

03/05/2019 (com efeitos a partir de agosto/2019). Desta feita não existia a 

obrigação acessória  de prestar informação em relação as operações objeto da 

atuação, e conforme já demonstrado acima, Jorge Pereira informou 

devidamente seus bens nas Declarações de Ajuste realizadas nos  anos de 2017 

e 2018, não havendo qualquer omissão de patrimônio. Como não existia 

obrigação  acessória, não há que se falar em autuação por ter deixado de 

declarar operações.  

Ademais, no presente caso também não deveria haver nenhuma 

autuação pelo  descumprimento de obrigação principal, uma vez em que as 

operações realizadas não ensejam  o fato gerador do Imposto de Renda, 

mediante toda sustentação trazida no memorial em tela,  pois como veremos 

nos tópicos a seguir, nesse caso específico, não houve a realização da renda.  

Mesmo que se entendesse pela realização dessa renda, não há como mensurá-

la devido à  ausência de índices de cotação oficial para as criptomoedas, o que 

torna inviável a exigência de  obrigações acessórias e principais em relação a 

este tipo de operação, sem a existência de lei  prévia definindo quais parâmetros 

deveriam ser seguidos.  

Diante de tudo que foi dito, pode-se concluir que as criptomoedas não 

podem ser  definidas como moedas em seu sentido legal, uma vez que carecem 

dos requisitos  caracterizadores como a unidade de conta e reserva de valor, 

além de não possuírem o curso  forçado. Ainda, não há que se fazer equiparação 

com as moedas eletrônicas. E, portanto, não se  pode incluir as criptomoedas 

em nenhuma espécie de ativo financeiro capaz de ser tributado.  

Outrossim, como será visto posteriormente no presente memorial, insta 
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salientar  que as operações realizadas pelo ora recorrente não ensejam o fato 

gerador do imposto de renda,  definidos no art. 153, inciso II, da CF e no art. 43 

do CTN. Ao se verificar a natureza das  operações realizadas, entende-se que 

houve uma permuta, não havendo torna, além de não ter  ocorrido um ganho de 

capital, um acréscimo patrimonial com efetiva disponibilidade  econômica.  

Dessa forma, tendo em vista toda a exposição, conclui-se que as 

mudanças nos  institutos tradicionalmente conhecidos são inerentes a 

revolução tecnológica vivenciada  atualmente. Nessa perspectiva, a legislação 

tributária tende a sofrer mudanças, evoluções, com  a finalidade de acompanhar 

esse novo aparato.   

Porém, no presente caso, deve-se seguir o princípio da proteção da 

confiança do  contribuinte, no sentido de que a administração deve resguardar 

a legítima expectativa criada  pela positivação dos institutos no ordenamento 

jurídico, uma vez que, assim, preserva-se a segurança jurídica para que não 

ocorra mudança substanciais inesperadas.   

Esse princípio se vincula e é inerente a boa-fé objetiva, que deve reger as 

relações  entre o fisco e o contribuinte, e, só se externa a confiança quem segue 

a legalidade, sendo que  só há que se falar em proteção à confiança quando há 

previsibilidade, confiabilidade e  estabilidade de um ordenamento funcional, em 

que a tributação não pode se afastar ou estar  dissociada da estrita legalidade.  

Portanto, infere-se que não se pode tributar a operação presente pela 

falta de  legislação aplicável à matéria, além de, como demonstrado por todo 

memorial, não ser possível definir com clareza a natureza jurídica das 

criptomoedas. E, assim sendo, não há que se falar  na ocorrência do fato gerador 

do imposto de renda.   

Ultrapassadas as explanações sobre o princípio da legalidade, o presente 

memorial,  nesse momento, irá concentrar seus esforços em apresentar a 

natureza jurídica das operações  realizadas, perpassando pelos conceitos e as 

diferenças de permuta e compra e venda,  demonstrando de que forma as 

operações não ensejam a realização da renda e por consequência  não são 

capazes de permitirem a exação do imposto de renda.   
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3.2 DA NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PERMUTA x  

COMPRA E VENDA  

 

Ao adentrar no caso em tela, há que se explanar qual operação fora 

efetivamente  realizada pelo Recorrente. Entretanto, antes de trazer à baila os 

conceitos de Direito Civil, cabe  trazer à tona alguns entendimentos elencados 

no Código Tributário Nacional (CTN), qual seja,  em seu art. 109, em que se tem 

que os princípios gerais de direito privado não podem ser usados  para definir 

os efeitos tributários, pois isso somente o CTN pode fazer, eles devem ser 

utilizados  apenas para pesquisa da definição/conteúdo e alcance de seus 

institutos, conceitos e formas.   

Ademais, o art. 108, § 1º, do mesmo diploma legal prevê que: O emprego 

da  analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.  

Somado a isso no art. 110, do CTN, tem-se que:  

 

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.   

(BRASIL, 1966).  

 

Logo, percebe-se que uma vez trazido o conceito de direito privado para 

o direito  tributário, não se pode dizer o mesmo para os seus respectivos efeitos.  

Superado esse raciocínio introdutório, resta necessário diferenciar os 

conceitos de  compra e venda versus permuta, tendo em vista que de acordo 

com o art. 533, do Código Civil  (CC), aplica-se à troca e a permuta as 

disposições referentes à compra e venda, com algumas  modificações, essas 

de maior importância no cunho civilista.  

Nas palavras de Souza (2004), tendo em vista a possibilidade de 

aplicação  subsidiária das regras próprias da compra e venda ao contrato de 

permuta no CC, a distinção entre ambas operações perde importância, mas 

geram diferentes efeitos tributários, por isso faz se necessário conceituá-las e 
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esclarecê-las.  

De acordo com Venosa (2010), permuta é um contrato em que duas 

partes,  bilateralmente, acordam dar uma coisa em troca de outra e nesse caso, 

pauta-se pela troca do  objeto, visto que não há fixação de preço, como ocorre 

na compra e venda. Nesse sentido, ensina Pontes de Miranda (1962) que:  

 

Tudo que é suscetível de venda é permutável, tudo que é suscetível de propriedade 

ou  posse também o é, exceto o diheiro. A moeda corrente é que, funcionando, como   

funciona, no tráfico, é medida de comum valor e constitui preço, o que  

conceptualmente torna de compra-e-venda o contrato.  

 

No entanto, como salientado acima, a maior diferença entre os contratos 

de compra  e venda e a permuta é que nessa não há fixação de preço, visto que 

se trata de troca de bens.  Portanto, na permuta uma pessoa transfere para outra 

a propriedade de um bem que não deseja  mais, em troca de receber outro 

desejado no momento.  

Outrossim, colaciona-se o entendimento de Neto que corrobora a tese 

defendida  pelo ora recorrente, vide abaixo:  

 

O Direito Civil qualifica a permuta como o contrato pelo qual ambas as partes se   

obrigam a transferir à outra alguma coisa (bem ou direito) diferente de dinheiro 

( rem  pro re ). A troca é um contrato consensual, bilateral, comutativo e oneroso. 

Parece  predominar a compreensão de que se trata de negócio jurídico uno, em que 

cada  contratante assume o dever de entregar uma coisa (devedor), bem como o 

caráter de  credor, dotado do direito de receber outra coisa. (NETO, 2019. p.2).  

 

Dito isso, é importante ainda salientar que a permuta pode ocorrer de 

duas formas,  tendo em vista que há a possibilidade de torna ou não, entendida 

como a complementação em  dinheiro. Caio Mário da Silva Pereira (1975) 

assevera a existência de algumas opiniões sobre  o tema, mas a mais adotada 

pelos doutrinadores brasileiros, é aquela que entende que quando  ocorre uma 

permuta de bens de valores desiguais, permanece com natureza jurídica de 

permuta,  exceto se o valor que ultrapassar for muito superior ao valor da coisa, 
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de maneira que a  prestação pecuniária seja mais importante para as partes que 

a coisa.  

Isto posto, não restam dúvidas que no caso do ora recorrente, Jorge 

Pereira,  ocorreram operações de permuta e não houve torna, por conseguinte 

não há o que se tributar,  tendo em vista que não houve a realização da renda 

tampouco desejo de lucro. Vide  entendimento no mesmo sentido de Luís Flávio 

Neto (2018, p. 7):  

 

Ocorre que, no negócio jurídico de permuta sem torna, os contratantes concordam 

em  trocar um bem, direito ou serviço por outro, assumindo que ambas as partes 

possuem considerações particulares que os fazem legitimamente desejar mais o   

bem/direito/serviço recebido do que o bem/direito entregue na troca. Tais  

considerações subjetivas, muitas vezes de foro íntimo, podem não ser  

economicamente aferíveis ou, ainda, apenas encontrar justificativa econômica a 

partir  de eventos futuros e incertos.  

 

Sem olvidar ainda que o CTN é bastante transparente em seu art. 97, 

inciso V, que  cominação de penalidade somente pode ser determinada por lei. 

Apesar de ter havido na  operação acréscimo patrimonial, não houve a 

realização do fato gerador do Imposto de Renda  (IR), que com fulcro no art. 153, 

inciso II da Constituição Federal (CF) de 1988, é de  competência da União 

instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza, de modo  que 

esse imposto será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade 

e da  progressividade, na forma da lei. Essa lei é o CTN, logo deve haver respeito 

ao princípio da  legalidade, que nas palavras de Luciano Amaro (2006, p. 112):  

 

[...] o conteúdo do princípio da legalidade tributária vai além da simples autorização 

do legislativo para que o Estado cobre tal ou qual tributo. É mister que a lei defina 

in  abstrato todos os aspectos relevantes para que, in concreto, se possa 

determinar quem  terá de pagar, quanto, a quem, à vista de que fatos ou 

circunstâncias. A lei deve  esgotar, como preceito geral e abstrato, os dados 

necessários à identificação do fato  gerador da obrigação tributária e à 

quantificação do tributo, sem que restem à  autoridade poderes para, 

discricionariamente, determinar se A  irá ou não pagar  tributo, em face de 
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determinada situação. Os critérios que definirão se A  deve ou  não contribuir, ou 

que montante estará obrigado a recolher, devem figurar na lei e não  no juízo de 

conveniência e oportunidade do administrador público. Em suma, a  legalidade 

tributária não se conforma com a mera autorização de lei para cobrança de  

tributos; requer-se que a própria lei defina todos os aspectos pertinentes ao fato  

gerador, necessários à quantificação do tributo devido em cada situação concreta 

que  venha a espelhar a situação hipotética descrita na lei [...].  

 

Para fins de conectar todas as ideias trazidas até então, elencamos mais 

uma vez as  palavras de Luís Flávio Neto (2018, p. 9), com os exemplos e 

conclusão abaixo:  

 

–eu primo alugou a sua casa de praia no ano novo por 2 Bitcoins!  O artista 

vendeu  o seu quadro por 1 Etherium . Aquela nova agência publicitária é tão 

disruptiva que  aceita Litcoin como pagamento.  Dei meu carro em troca de uma 

nova criptomoeda  que irá estourar um dia! . Essas e outras formas de escambo, 

conforme se verificou  acima, não são capazes de perfazer o requisito da realização 

da renda. Essa  assertiva se aplica tanto à parte que provê os bens/ 

serviços/direitos ou àquela que  participa com a criptomoeda. A incidência do 

imposto de renda, ao menos a partir  da legislação até então vigente, se daria em 

momento futuro, em que a aludida  criptomoeda vier a ser efetivamente realizada. 

g.n  

 

Dito isso, uma vez tratado sobre a volatilidade das criptomoedas somada 

a operação  de permuta realizada sem torna e feita sua distinção com a 

operação de compra e venda,  passaremos agora, portanto, a discorrer sobre a 

ocorrência ou não do fato gerador do Imposto de Renda nas operações 

realizadas pelo recorrente, e, por conseguinte adentrar no conceito de  

realização de renda e seu respectivo princípio.   

 

3.3 DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O GANHO DE CAPITAL E A NECESSIDADE  

DA REALIZAÇÃO DA RENDA  

 

De plano, faz-se necessário conceituar o que se entende por renda  para 
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dar seguimento ao conceito do Imposto de Renda (IR), que nas palavras de 

Roque Antônio Carrazza  (2008, p. 109) é:  

 

[...] a disponibilidade de riqueza nova, havida em dois momentos distintos, é o  

acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte, ao longo de um 

determinado  período de tempo. Ou, ainda, é o resultado positivo de uma subtração 

que tem, por  minuendo, os rendimentos brutos auferidos pelo contribuinte, entre 

dois marcos  temporais, e, por subtraendo, o total das deduções e abatimentos, 

que a Constituição  e as Leis que com ela se afinam permitem fazer. [...] tanto a 

renda quanto os proventos  de qualquer natureza presumem ações que revelem 

mais valias, isto é, incrementos na  capacidade contributiva. Só diante de 

realidades econômicas novas, que se  incorporam ao patrimônio da pessoa, é que 

podemos falar juridicamente em renda ou  provento de qualquer natureza.  

 

Ainda dentro do conceito de IR e em uma análise estritamente legal do 

fato gerador  de tal tributo, previsto no art. 43 do CTN, entende-se que ele não é 

definido apenas pela  aquisição da renda ou de proventos de qualquer natureza, 

mas também pela aquisição da  disponibilidade jurídica ou econômica de tal 

renda e de tal provento vide abaixo:  

 

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.  

§ 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. (BRASIL, 1966).  
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No que tange ao caso relatado, o recorrente nitidamente não teve em 

momento  algum a disponibilidade dos ganhos aferidos com as operações, pois 

Jorge Pereira não  converteu suas criptomoedas em pecúnia. Desta forma 

tributar as operações descritas no auto  de infração (1. permuta de criptomoeda 

(bitcoin) por criptomoeda (litcoin); 2. Permuta de  criptomoeda (litcoin) com 

veículo automotor) sem ter ocorrido um ganho efetivo, seria o mesmo que se 

admitir que seria possível a tributação de ganhos de capital oriundo de uma 

renda  em potencial.  

Nas palavras de Tilbery (1998), a aquisição econômica tem a ver com a 

percepção  efetiva de valores suscetíveis de avaliação em dinheiro ou de 

rendimentos propriamente em  dinheiro, já a jurídica é apenas o surgimento do 

direito de receber esse rendimento.  

Neste mesmo ponto, vale ressaltar breve jurisprudência do Excelso 

Supremo  Tribunal Federal acerca da temática, a fim de diferenciar o que se 

entende por disponibilidade  econômica e jurídica:  

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRUZADOS 

BLOQUEADOS E DEFINIÇÃO DE RENDA PARA FINS DE  IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA. 

INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA A 

PRECEITO  CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO.  

I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a  

interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. 

A  afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Cruzados bloqueados e   

incidência de imposto de renda. O Plenário do Supremo Tribunal Federal destacou   

que a Constituição Federal atribui competência à União para instituir imposto sobre 

a  renda e proventos de qualquer natureza (CF, art. 153, III), sem qualquer 

adjetivação  ao vocábulo renda , razão por que coube ao legislador ordinário 

complementar, no  art. 43 do CT—, a sua definição como o produto do capital, do 

trabalho ou da  combinação de ambos  e estabelecer como fato gerador a 

aquisição da  disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de 

qualquer  natureza  (’E 201.465/–G, ’el. –in. —élson Jobim). III - A respeito do 

alcance da  expressão aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de 

renda , a Corte  anotou que a disponibilidade adquirida  pode, nos termos da 
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definição, ser  econômica  ou jurídica  (CT—, art. 43, caput), esclarecendo que 

disponibilidade  econômica é a sua efetiva percepção em dinheiro ou outros 

valores  e que  disponibilidade jurídica corresponde ao que os economistas 

chamam de  'realização' da renda: é o caso em que, embora o rendimento ainda não 

esteja  'economicamente disponível' (isto é, efetivamente percebido), o beneficiário 

já  tenha título hábil para percebê-lo  (RE 172.058/SC, Rel. Min. Marco Aurélio). IV   

No caso em exame, esse foi o entendimento externado no acórdão recorrido, à luz 

do  disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional. V  Agravo regimental a que 

se  nega provimento. (RE 633922 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Segunda Turma,  julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 

DIVULG 27-08-2014  PUBLIC 28-08-2014) g.n  

 

Uma vez explanado o que se entende por disponibilidade econômica e 

jurídica no  excerto acima, cabe correlacionar tal conceito com a noção de 

tributação em potencial, pois, o  ora recorrente no caso em tela não teve 

disponibilidade financeira imediata, de modo que  pudesse efetivamente pagar 

o IR, mas seu patrimônio continuou inalterado, apenas se trocou  um bem por 

outro. Acontece, portanto, uma tributação em potencial e não efetiva, que ocorre  

quando se tributa a chance de o proprietário auferir renda ou sua capacidade de 

adquiri-la.  Coaduna no mesmo sentido Miguel Delgado Gutierrez (2009, p. 131): 

  

Não se pode tributar um ganho de capital potencial, ou seja, meramente possível 

ou  provável, baseado na diferença entre valor do bem no mercado e o custo da sua  

aquisição pela pessoa física ou jurídica. O ganho de capital só se torna efetivo 

quando  o valor do bem é convertido, mediante troca no mercado, em outros 

direitos que  possuem valor mensurável e liquidez.  

 

Extrai-se disso a seguinte conclusão de –oreira e Fonseca (2015): [...] 

para que se  configure ganho de capital tributável pelo Imposto de Renda não 

basta, juridicamente, a  existência econômica de ganho/acréscimo, sendo 

imprescindível que ele tenha sido adquirido,  esteja realizado e disponível , do 

contrário estar-se-ia tributando um lucro que poderia variar,  característica essa 

predominante nas criptomoedas  devido a sua volatilidade.  

Ainda sobre esse aspecto, pode-se inferir a clara violação ao princípio da 
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realização, ao gravar um patrimônio que o recorrente nem sequer tinha, ao invés 

de sua efetiva renda, pois  entende-se por realização, de acordo com Elidie 

Palma Bifano (2008, p. 129) que: [...] somente  ocorre quando o contribuinte 

tem condições de considerar, como separado de seu patrimônio,  o bem ou 

direito cuja realização lhe dará condições de assegurar a riqueza objeto da 

tributação .  O que se relaciona, inegavelmente, com a noção de capacidade 

contributiva.  

No mesmo sentido decorre o art. 2º da Lei nº 7.713, vide: O imposto de 

renda das  pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os 

rendimentos e ganhos de capital  forem percebidos  (g.n).  

Ademais é importante lembrar que as pessoas físicas devem respeitar o 

regime caixa  no que tange ao Recolhimento do Imposto de Renda sobre folha 

de pagamento, e isso significa  que os rendimentos devem ser tributados no 

mês e no ano-base que forem recebidos. De modo  que deverá ser observado a 

aplicação de uma tabela progressiva no mês do efetivo pagamento  dos 

rendimentos prevista em lei. Outrossim, vale ressaltar que isso reforça a ideia 

da efetiva  realização da renda, de modo que se não ocorrer a realização, 

pressupõe que o contribuinte nada  recebeu logo não há que se falar em IRPF 

sobre ganho de capital.   

Repisando tal entendimento, entende-se que somente é devido o IRPF no 

dia em  que se realizar a renda, no caso de Jorge Pereira, como ele não recebeu 

efetivamente os valores  referentes ao bitcoin, não teve ganho de capital.   

Importante trazer o entendimento da Revista GrantThornton - An instinct 

growth,  de abril de 2018 (Criptomoedas: como tributar e declarar?), no mesmo 

sentido, que diz que:   

 

É tributável o ganho efetivo, em reais, apurado no momento da venda. É 

considerado  ganho  a diferença entre o custo de aquisição e o valor da venda. O 

regime de caixa  (efetiva venda/recebimento) é determinante neste caso. O tributo 

cobrado é o Imposto  de Renda sobre o Ganho de Capital. 

  

Dito isso, é sabido que o ora recorrente se inseriu no mercado de 
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criptomoedas no  ano de 2006, e foi tributado no ano de 2017 o que mostra total 

dissenso do que se espera de um  regime de caixa. Diante do exposto até aqui, 

entende-se claramente que as conclusões da  Fazenda Pública estão 

equivocadas, o que demonstra total dissenso sobre o tema, inclusive pelo  fato 

de antes de proferido o parecer da PGFN de nº 1.722/2013,em que a Fazenda 

demonstrava  opinião diversa.  

Permanecendo nesse viés, pode-se ainda trazer o conceito de segurança 

jurídica  usado por Eduardo Santos da Rocha Penteado (2008, p. 9/10), ao 

entender que a segurança  jurídica:  

 

[...] enquanto corolário do Estado de Direito, apresenta-se como norma de proteção  de 

uma específica manifestação estatal: o direito positivo. É dizer, enquanto o Estado  de 

Direito objetiva limitar o poder estatal como um todo, a segurança jurídica em  particular 

exerce esta mesma função em relação a uma peculiar forma de expressão  desse poder: 

o poder de editar regras jurídicas. Desta forma, falar em segurança  jurídica é falar em 

segurança dos cidadãos frente ao direito positivo do Estado.  

 

Afinal, como já dito, se não há lei sobre o tema  mas apenas perguntas 

e respostas  da RFB e se há tributação do lucro em potencial em um bem móvel 

extremamente volátil não há segurança jurídica para o contribuinte, situação 

essa vivenciada pelo ora recorrente. Dito isso, Fernando Daniel de Moura 

Fonseca (2018, p.62) muito bem assevera que:  

 

O que se deve ter em mente é que renda pressupõe a ocorrência de um acréscimo 

ao  patrimônio, mas que nem todo acréscimo patrimonial poderá ser considerado 

renda.  Cabe ao legislador, portanto, partindo de uma universalidade de mutações   

patrimoniais, estabelecer uma determinada metodologia de mensuração que seja   

capaz de selecionar apenas as situações cujo efeito conjunto imponha a 

caracterização  da existência de renda em sentido jurídico, apta a ser oferecida à 

tributação. g.n  

 

Ou seja, a mera valorização de um patrimônio não significa que ele deve 

ser  tributado, uma vez que a valorização nominal não representa 

necessariamente fato gerador do  Imposto de Renda, tendo em vista que essa 
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valorização não remete somente a lucro, acréscimo  patrimonial ou ganho de 

capital, pode ser uma simples troca.  

Somado a isso, se ocorre uma troca de um bem por outro de natureza 

semelhante,  não há que se falar em realização de renda, mas apenas que está 

ocorrendo uma alteração na  qualidade e no valor do bem, logo foi o que ocorreu 

com o recorrente. Inclusive, desnecessário  se faz analisar se o valor de uma 

troca ou outra é justo ou semelhante, pois é uma simples troca  contábil, 

irrelevante se faz no que tange a normatização cível e tributária.  

Dito isso, ao adentrar no fato gerador das operações realizadas pelo 

recorrente,  imprescindível se faz trazer as palavras de Canado, Santos e Martins 

(2017, p. 101): 

  

Relativamente aos efeitos tributários das operações de permuta, não poderão eles 

se  restringir às trocas de bens de natureza e valores semelhantes porque tais 

critérios não  foram judicializados pelo nosso Código Civil, que permanece 

inalterado. Uma  operação de permuta na forma e na substância, conforme 

preconiza a legislação e a  doutrina de direito privado, não pode ser considerada 

como compra e venda tão  somente por conta da natureza diferenciada dos bens 

trocados. Em outros termos, a  norma contábil não tem o condão de desnaturar 

juridicamente uma operação de  permuta em razão dos critérios fixados com base 

na sua racionalidade econômica.  Para que o direito possa eventualmente 

acompanhar essa essência econômica utilizada  pela norma contábil será 

necessário que as normas de direito privado sejam alteradas,  trazendo como 

critério jurídico relevante a necessidade de semelhança dos bens  trocados.   

 

Em outras palavras, diante de tudo que fora trazido até aqui entende-se 

pela não  incidência do Imposto de Renda na operação de permuta realizada 

pelo Recorrente, pois como  dito o acréscimo patrimonial gerado tem mero 

potencial de realização e em respeito ao princípio  da legalidade, não se pode 

presumir que o acréscimo patrimonial foi efetivo, tendo em vista que  com o 

decorrer do tempo pode acontecer de o bem desvalorizar perante o mercado e 

ao estipular  um momento ficto de tributação, poderia gerar instabilidade não 

somente para o contribuinte,  mas também para o próprio Fisco.  
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Coaduana no mesmo sentido que:  

 

[...] a ausência de regulamentação das criptomoedas, ao menos para fins de 

imposto  sobre a renda, fragiliza a própria aferição de ganhos baseados em tais 

cotações . A  ’eceita Federal do Brasil tem orientado que, como uma criptomoeda 

não possui  cotação oficial, uma vez que não há um órgão responsável pelo 

controle de sua  emissão, não há uma regra legal de conversão dos valores para 

fins tributários . Ainda  que duas criptomoedas permutadas estejam cotadas por 

algum mecanismo (não  oficial), não se pode colher daí qualquer elemento para a 

composição da base de  cálculo do imposto sobre a renda. Trata-se de mera 

potencialidade, incapaz de  conduzir à disponibilidade efetiva de renda. (NETO, 

2018, p. 10).  

 

Dessa forma, tributar uma operação não prevista em lei e que carece de 

valorização  fixa no mercado, gera uma tributação claramente acometida por 

vício de ilegalidade e  inconstitucionalidade, pois há a inocorrência do fato 

gerador. Somente quando se tornasse  efetivamente dinheiro/valorização para 

a parte que se poderia falar em tributação.  

Nesse sentido, a operação realizada por Jorge, de troca de criptomoedas 

e posterior  troca por um veículo demonstra o que fora relatado acima, assevera 

nesses mesmos termos  Jéssica de Oliveira (2018, p. 43/44), vide abaixo:  

 

[...] não havendo complementação em dinheiro, o custo de aquisição do bem 

recebido  em permuta será o exato custo de aquisição do bem dado, eis que se 

trata do mesmo  sacrifício financeiro. Assim, mesmo que os bens estejam 

registrados por diferentes  custos de aquisição para ambos os permutantes, 

inexiste possibilidade de tributação  de eventual diferença entre os custos de 

aquisição. Trata-se, assim, de mera troca de  ativos. 

  

Em adição a isso, em que pese na IN 107/88 somente dispor sobre 

operações de  permuta em face de bens imóveis e não poder estender para bens 

móveis, inegável se faz  discordar desse entendimento, pois por mais que nessa 

IN e no Decreto nº 9.580, de 22 de  dezembro de 2018 que regulamenta a 

"tributação, a fiscalização, a arrecadação e a  administração do Imposto sobre 
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a Renda e Proventos de Qualquer Natureza , prever apenas  que a permuta de 

bens imóveis será intributável, inexiste, contudo, lei que fundamente tal  

previsão, pois o correto seria aplicar à permuta de quaisquer tipos de bem.  

Dito isso, não há razão para que as autoridades fiscais federais 

diferenciem o  tratamento tributário aplicável à troca de bens móveis e imóveis.  

Sendo assim, a permuta de propriedade de Bitcoin tanto por pessoa física 

quanto  por pessoa jurídica não se enquadra na regra matriz de incidência do IR 

e, assim, não há fato  gerador de tributação. Tal entendimento foi reforçado em 

decisão recente prolatada pela segunda turma do STJ no julgamento do 

Recurso Especial 1.733.560:  

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA  DE 

COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE  EQUIPARAÇÃO 

COM A COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA.  EXEGESE CORRETA DO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA PARCIAL DE  PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC.   

1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022, II, do CPC foi violado, mas deixa de   

apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim,   

é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da 

Súmula  284/STF. 2. A indicada afronta ao art. 521 do CCom; aos arts. 2º e 3º da 

Lei  9.718/1998; aos arts. 224, 518 e 519 do Decreto 3.000/1999 não pode ser 

analisada,  pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses 

dispositivos legais. O  Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o 

conhecimento do Recurso Especial  quando os artigos tidos por violados não foram 

apreciados pelo Tribunal a quo, a  despeito da oposição de Embargos de 

Declaração, haja vista a ausência do requisito  do prequestionamento. Incide, na 

espécie, a Súmula 211/STJ. 3. A Corte a quo  interpretou corretamente o art. 533 

do CC, porquanto o contrato de troca ou  permuta não deverá ser equiparado na 

esfera tributária ao contrato de compra  e venda, pois não haverá, na maioria das 

vezes, auferimento de receita,  faturamento ou lucro na troca. Nesse sentido a lição 

do professor Roque Antônio  Carrazza, em seu livro Imposto sobre a Renda, ed. 

Malheiros, 2ª edição, pag.45, para  quem "renda e proventos de qualquer natureza 

são os acréscimos patrimoniais  líquidos ocorridos entre duas datas legalmente 

predeterminadas." 4. O dispositivo em  comento apenas salienta que as 

disposições legais referentes à compra e venda se  aplicam no que forem 
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compatíveis com a troca no âmbito civil, definindo suas  regras gerais. 5. Recurso 

Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não  provido  

 

Em que pese o caso acima tratar da permuta de bens imóveis, os 

ministros foram  bastante claros em demonstrar que o contrato de permuta não 

deve ser tratado da mesma forma  que o contrato de compra e venda, uma vez 

que na permuta na maioria das vezes  não haverá  auferimento de renda .   

Com isso, tem-se dois motivos para reafirmar a impossibilidade de 

tributação da  permuta de bens móveis praticada por pessoa física ou jurídica, 

o primeiro deles é a não  ocorrência do fato gerador do IR e o segundo é a 

inexistência de valor a tributar, devido à ausência de torna, como ocorreu no 

caso em tela.  

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ante ao que fora trazido alhures, conclui-se que a ausência de regulação 

clara e  transparente sobre as operações realizadas com criptomoedas, e, por 

conseguinte sobre a sua  tributação gera instabilidade e incertezas no futuro 

disruptivo da economia digital.  

Face a isso e devido a incipiente legislação sobre o tema, entende-se que 

as  criptomoedas no Brasil possuem natureza jurídica de meio de 

pagamento/troca , não sendo  possível classificá-las como moedas ou ativos 

financeiros.   

Pelo fato das criptomoedas serem utilizadas como meio de troca  e 

como nas  operações de permuta  realizadas por João Pereira não houve 

torna , não há respaldo legal  para que sejam tributadas as operações 

realizadas, seja a operação de troca de 1 bitcoin por 150  litcoins, seja a 

operação de troca de 150 litcoins por um veículo automotor. Isso porque em  

nenhuma das operações o Sr. Jorge Pereira teve disponibilidade  da renda, ou 

seja, não houve  realização de renda em nenhuma das operações o que gera a 

impossibilidade da incidência do  Imposto de Renda no presente caso.   
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Também não há que se falar em descumprimento de obrigação 

acessória, uma vez  que ao tempo da realização das operações de permuta não 

existia nenhum tipo de dispositivo  legal que obrigasse o contribuinte a prestar 

qualquer informação sobre as operações. Além disso  o Sr. Jorge Pereira 

informou corretamente seu patrimônio nas Declarações de Ajuste dos  últimos 

anos, declarando tanto o Bitcoin como o Veículo Automotor.   

Desta feita o recorrente requer que o presente recurso extraordinário seja 

julgado  procedente, e que nos termos do art. 156, inciso X, do CTN, o Crédito 

Tributário constituído  seja extinto, considerando que os lançamentos 

efetuados estão incorretos pelos motivos  apresentados no presente memorial.   

Nestes termos,  

Pede Deferimento.  

Local, Data.  

Advogado  

OAB. 
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1. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  

 

1.1 CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE  

 

O Recurso Extraordinário é cabível, haja vista que houve esgotamento 

prévio das vias ordinárias e que a decisão recorrida contrariou dispositivos da 

Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 102, inciso 

III, alínea a da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, in verbis:  

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da Constituição, cabendo-lhe:  

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em 

única ou última instância, quando a decisão recorrida:  

a) Contrariar dispositivo desta Constituição; (...)   

O Acórdão recorrido violou o art. 150, I, III, alínea a , art. 153, §2º, I da 

Constituição Federal, bem como os arts. 118 do Código Tributário Nacional (Lei 

5.172/1966); art. 21, I da lei nº 8.981/1995; art. 3º, §§ 3º e 4º lei nº 7.713/88 

(ambos para obrigação principal) e lei nº 9430/96 em seu art. 44, I pelo 

descumprimento de obrigação acessória assim, cabível o Recurso 

Extraordinário.  

Ressalta-se, ainda, que o Recurso ora interposto preenche o requisito da 

tempestividade.  

 

1.2 REPERCUSSÃO GERAL  

 

Conforme o § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 

45/04, restou demonstrado que há repercussão geral nas questões 

constitucionais ora discutidas. De maneira complementar, o § 1º do art. 1.035 

do CPC/15 evidencia que: Para efeito da repercussão geral, será considerada a 

existência, ou não, de questões relevantes do  



 
 
1002 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 
 

ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os 

interesses subjetivos do processo , o que está presente na discussão referente 

à incidência de IRPF sobre operações envolvendo criptomoedas. Ratifica-se, 

assim, a existência de repercussão geral no presente caso.  

 

1.3 PREQUESTIONAMENTO  

 

Consoante se constata no acórdão e demais movimentações 

processuais, verifica-se que foi amplamente debatido e decidido sobre a 

questão da incidência tributária do IRPF sobre as transações autuadas pelo 

fisco. Justamente a matéria objeto do presente recurso.  

Nesse sentido, demonstra-se prequestionada a matéria, e preenchido 

dessa forma, o requisito constitucional. É o que preconiza a Súmula 282 do 

Excelso Tribunal. Veja-se:  

 

Súmula 282, STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, 

na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  

 

Evidencia-se, ademais, que o Recurso Extraordinário interposto não 

implica reanálise de fato, a qual é vedada pela Súmula 279 do STF, visto 

que está apenas discutindo a interpretação e a aplicação dos dispositivos 

constitucionais indicados.  

 

2. SINOPSE FÁTICA  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário com fundamento no permissivo 

constitucional contido no art. 102, III, alínea a  da Constituição Federal de 1988, 

o qual objetiva anular auto de infração indevido. O referido auto de infração tem 

como base: : 1ª) descumprimento de obrigação de pagar tributo em razão de 

suposto ganho de capital resultante de permuta de criptoativos (Bitcoins e 

Litcoins) em 2017, 2ª) descumprimento de obrigação de pagar tributo em razão 
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de suposto ganho de capital resultante da compra de automóvel com 

criptomoedas também em 2017, e 3ª) descumprimento de obrigação de 

declarar as referidas operações realizadas com as criptomoedas na Declaração 

de Ajuste anual.  

No caso concreto, o contribuinte, adquiriu no ano de 2016, por meio de 

uma exchange, 1 (uma) moeda virtual denominada Bitcoin pelo valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Adiante, no ano de 2017, houve uma 

valorização em sua criptomoeda, chegando ao ponto de ter, em valores 

correntes, o total de R$ 66.000,00 (sessenta mil reais). Com isso, o contribuinte 

realizou uma espécie de permuta de sua única moeda por outras 150 (cento e 

cinquenta) moedas de Litcoin, as quais valorizaram no mesmo ano. Diante 

disso, ao final do referido ano de 2017, realizou a aquisição de um automóvel 

com base em seus Litcoins, cujo valor da operação totalizou R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais), sendo autuado pelo fisco federal por diversas infrações 

no ano de 2019.  

É de se pontuar que no caso concreto, o contribuinte foi autuado em 

razão do não recolhimento do tributo sobre a renda, em razão da valorização de 

seus criptoativos ao longo dos anos de 2016/2017. No entanto, conforme será 

demonstrado, inexistia certeza e, desse modo, segurança jurídica quanto ao 

posicionamento estatal diante das operações realizadas com Bitcoins/Litcoins.  

Ademais, o ente realizou tal autuação com base nas informações 

prestadas pela exchange, por meio da instrução normativa n 1.888/19 emitida 

pela Receita Federal. No entanto, em relação à obrigação principal, qual seja, o 

não recolhimento do imposto de renda, teve por bem realizar a autuação com 

base nos art 118 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966); art. 21, I da lei 

nº 8.981/1995 e art. 3º, §§ 3º e 4º lei nº 7.713/88, tendo em vista haver, em tese, 

acréscimo ou ganho de capital, previsto em todos os normativos.  

Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, o fisco 

federal entendeu por bem se utilizar de legislação infraconstitucional, qual seja, 

a lei nº 9430/96 em seu art. 44, I, delimitando dessa forma, todo o arcabouço 

normativo utilizado para embasar sua autuação.  
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Diante disso, há de se demonstrar a evidente inadequação existente na 

postura adotada pelo Fisco, o que se faz com base nas razões apresentadas a 

seguir.  

 

3. DAS RAZÕES RECURSAIS  

 

3.1 DA NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS E DO PERGUNTAS E 

RESPOSTAS DA RFB  

 

3.1.1 DA NATUREZA SUI GENERIS DAS CRIPTOMOEDAS  

 

O ser humano é, por natureza, um ser social e, assim, apto a interagir com 

os seus pares a fim de transformar o meio em que vive em um local de melhor 

convivência. No entanto, quando da criação de uma sociedade, a mesma requer 

normas que indiquem comandos para os seus cidadãos, a fim de que dessa 

maneira o sistema erigido para suportá-los se mantenha para às novas 

gerações, como bem prescreve Geraldo Ataliba:  

 

O objeto dos comando jurídicos só pode ser o comportamento humano. Nenhum 

preceito se volta para outra coisa senão o comportamento. Não há norma jurídica 

dirigida às coisas. Só o comportamento livre do homem (e, por extensão, o das 

pessoas jurídicas) pode ser objeto dos mandamentos jurídicos1 

 

Por tal motivo e diante das sucessivas transformações sociais e 

revoluções tecnológicas pelas quais o ser humano já passou, não poderia o 

próprio Direito se estagnar no tempo, deixando de tratar coerentemente dos 

novos fatos sociais.  

Nesse sentido, é possível observar uma premissa fundamental de todo 

ordenamento jurídico: a necessidade de normativos claros, os quais promovem 

segurança jurídica diante da complexidade inerente ao cotidiano humano, como 

                                                     
1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros Editores LTDA. 
2012. p. 22. 
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bem entende o eminente jurista e titular da disciplina de direito tributário na 

Universdade de São Paulo, Humberto Ávila:  

 

Se o Direito serve para guiar as pessoas, elas devem ter condições ele saber o que 

ele significa. Por isso o seu sentido deve ser claro, porquanto um Direito ambíguo, 

vago, obscuro ou impreciso termina por enganar ou por confundir pelo menos 

aqueles que desejam ser guiados por ele. Daí se afirmar que a inteligibilidade das 

normas requer clareza e precisão, sendo essa condição de existência daquela(...)2 

 

Com isso, o Direito está sempre sendo desafiado a lidar com as 

constantes mudanças, buscando amparar as relações sociais com segurança e 

justiça, de modo a fortalecer a confiança existente e o vínculo patente entre a 

administração tributária e o contribuinte.  

Ora, Excelentíssimos Senhores Ministros, é sobre essa base que repousa 

a celeuma ora em discussão. Com o advento das novas tecnologias, diga-se de 

passagem, disruptivas, o Direito Tributário se vê desafiado a lidar com a 

tributação dos Bitcoins/Litcoins, sendo estas consideradas como moedas 

virtuais, conversíveis e descentralizadas, e que se caracterizam, 

adicionalmente, por serem protegidas por criptografia  . No entanto, há 

advertências.3 4 

Sendo assim, há de se perceber que para a tributação adequada destas, 

se é que devem ser tributadas, é necessária a compreensão de sua natureza 

jurídica. Passa-se então à análise do tema.  

Pois bem, o contribuinte realizou determinadas operações que, em tese, 

incorreram na realização do fato gerador do Imposto sobre a Renda (IR). Diante 

disso, é imperioso delimitar que o sujeito passivo da dita obrigação tributária 

está sendo autuado, com base em algumas operações, quais sejam: 1ª) 

                                                     
2 ÁVILA, Humberto Bergmann. Segurança Jurídica. Entre permanência, Mudança e Realização 
do Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 321-322. 
3  FOLLADOR, G. B. Criptomoedas e Competência Tributária. Revista Brasileira de Políticas 
Públicas , v. 7, p. 79-104, 2017 
4 No entanto, o autor adverte que a grande maioria dos ordenamentos jurídicos, embora não 
considere proibidas as transações em criptomoedas, rejeita completamente, a possibilidade de 
tratá-las como moeda , rejeitando, também, sua equiparação ao e-money (FOLLADOR, 2017) 
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operação de permuta de 1 Bitcoin para 150 Litcoins e 2ª) operação que ensejou 

a permuta de 150 Litcoins por um automóvel.  

No entanto, quando a Administração tributária realizou as autuações, não 

sabia qual a natureza jurídica do objeto que gerava o fato jurídico tributário, 

tendo em vista que os Bitcoins/Litcoins possuem a característica de serem sui 

generis.  

O Fisco, por meio de suas perguntas e respostas  determina que os 

Bitcoins/Litcoins são ativos financeiros , afirmando, em tese, que existe  um 

ganho de capital sobre as operações acima esposadas. Contudo, no momento 

da aquisição do automóvel, o objeto da relação jurídico-tributária terá mais 

característica de moeda do que propriamente um ativo financeiro, pois que este 

é, via de regra valor (...) derivado de uma reivindicação contratual, como 

depósitos bancários, títulos e ações 5 

Diante disso, agindo por exclusão, cabe definir que os Bitcoins/Litcoins 

não são considerados como moedas, tendo em vista que o ente competente 

para definir o que e quais são as moedas em curso no território nacional, assim 

não o fez, tendo em vista a natureza sui generis do objeto. Sendo assim, será 

infundada a autuação, primeiramente, pelo fato de que a única moeda existente 

no Sistema Financeiro Nacional, ser o Real, segundo o que afirma o Comunicado 

nº 31.379/17 emitido pelo Banco Central do Brasil :6 

 

 Considerando o crescente interesse dos agentes econômicos (sociedade e 

instituições) nas denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil alerta 

que estas não são emitidas nem garantidas por qualquer autoridade monetária, por 

isso não têm garantia de conversão para moedas soberanas, e tampouco são 

lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco com os 

detentores. Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos 

                                                     
5 Neves. Barbara das. Cíceri. Pedro Vitor Botan. a tributação dos criptoativos no brasil: desafios 
das tecnologias disruptivas e o tratamento tributário brasileiro. 2018. Disponível em: 
http://revistajuridica.esa.oabpr.org.br/a-tributacao-dos-criptoativos-no-brasil-desafios-das-
tecnologias-disruptiva s-e-o-tratamento-tributario-brasileiro/ 
6  Disponível: 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=3
1379. Acesso em: 02/09/2019.  
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indivíduos ao seu emissor.   

 

Esse posicionamento acima definido, já era afirmado pelo Supremo Tribunal 

Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 478.410/SP, pelo voto 

do eminente Ministro relator Eros Grau, ao definir os requisitos específicos da 

moeda, senão veja-se:  

 

(...) o primeiro -- o curso legal -- expressa a qualidade de valor líquido da moeda, 

em razão do que ela não pode ser recusada. O curso legal assegura a ampla 

circulação e imposição de aceitação da moeda; daí a sua caracterização como 

meio de pagamento. Já o curso forçado é qualidade de moeda inconversível, vale 

dizer, de instrumento monetário que não pode ser convertido em algum bem que 

represente o valor nela declarado (...)7 

 

Sendo assim, os Bitcoins/Litscoins não podem ser considerados como 

moedas, posto que carecem de curso forçado e de curso legal.  

Outrossim, o fisco federal, ao definir que os Bitcoins/Litcoins são ativos 

financeiros , exerce competência pela qual a lei não o atribui, mas sim o fez em 

detrimento da autarquia de regime especial CVM (Lei 6.385/76) que já se 

posicionou sobre o tema em Circular de nº 1/2018/CMV/SIN que:8 
 

(...) Dessa forma, esta Superintendência informa que todas essas variáveis vêm 

sendo levadas em consideração na avaliação da possibilidade de constituição e 

estruturação do investimento indireto em criptomoedas, sem que se tenha 

chegado, ainda, a uma conclusão a respeito dessa possibilidade. Por fim, diante 

dessas circunstâncias, julgamos conveniente que os administradores e gestores 

de fundos de investimento aguardem manifestação posterior e mais conclusiva 

desta superintendência sobre o tema para que estruturem o investimento indireto 

em criptomoedas conforme descrito, ou mesmo em outras formas alternativas que 

busquem essa natureza de exposição a risco. 

                                                     
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 478410/SP. Relator Min. Eros Grau. 
Tribunal Pleno. Julgado em 10/03/2010 Publicação em 13/05/2010. 
8 Disponível em:  
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-
0118.pdf Acesso em: 15/09/2019. 
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Resumindo, é de se considerar que os Bitcoins/Litcoins, a bem da 

verdade, não tem natureza jurídica nem de moeda, visto que carente do curso 

legal e do curso forçado, nem natureza de ativo financeiro, tendo em vista falta 

de regulamentação pela autarquia competente para institucionaliza-lo. Diante 

disso, os argumentos já apresentados reforçam cada vez mais o caráter sui 

generis da Bitcoins/Litcoins.  

 

3.1.2 NATUREZA JURÍDICA DO PERGUNTAS E RESPOSTAS DA RFB  

 

O instituto das perguntas e respostas utilizado pela Receita Federal do 

Brasil é o instrumento apto a esclarecer situações abstratamente relatadas 

pelos contribuintes que poderão vir a acontecer, ou que, havendo sua o 

ocorrência, indique os dispositivos aplicáveis para a resolução de quaisquer 

controvérsias.  

Via de regra, não têm a função de identificar o objeto do fato jurídico 

tributário (fato gerador), mas tão somente de auxiliar os contribuintes acerca de 

como proceder, diante de certas situações tributáveis, somente. O argumento 

se faz presente, pois que o próprio CT— em seu art. 100, I trata que os atos 

normativos expedidos pelas autoridades administrativas  serão considerados 

como normas complementares às leis, tão somente.  

No entanto, em face do questionamento 447 respondido pela Receita 

Federal do9 Brasil, isso não ocorre, pois que realiza-se equiparação forçada dos 

Bitcoins/Litcoins aos ativos financeiros, o que deveria e poderia ter sido feito 

tão somente pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), ente competente para 

tanto.  

Diante disso, se faz imprescindível os ensinamentos do professor Hugo 

de Brito Machado , para quem a natureza jurídica da consulta fiscal é de parecer 

normativo, tendo em vista o caráter opinativo da Administração fazendária para 

                                                     
9 Disponível em  
:http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/perguntao/perguntas-e-
respostas-irpf-2019.pdf. Acesso em: 13/09/2019. 
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os eventos acima esposados, senão vejamos:  

 

Independentemente dos efeitos que produz relativamente ao consulente quando 

formulada em face de caso concreto, a resposta à consulta toma a forma de 

parecer normativo (...)10 

 

Além disso, o eminente jurista Hugo de Brito Machado (2018) citando 

Fábio Fanucchi, afirma que:  

 

Cumpre ressaltar que, embora apresente o instituto da consulta efeitos que 

vinculam a Administração à ´posição assumida, não vai além entretanto de uma 

manifestação do poder tributante, sobre dúvida na aplicação da legislação 

tributária, constituindo parecer normativo , segundo ensina o saudoso Fábio 

Fanucchi. Como tal, a consulta não pode ser considerada como ato lesivo ou como 

ameaça aos direitos do contribuinte, em termos de autorizar a impetração de 

mandado de segurança.11 

 

Dessa forma, se faz claramente perceptível que houve e, continuamente 

há, violação ao direito do contribuinte no caso concreto, pois que se o 

perguntão  é ato normativo (infralegal), somente poderia, em tese, auxiliar os 

contribuintes em como proceder diante de situações presentes ou futuras e não, 

definir objetos de fatos geradores.  

Além disso, ad argumentandum tantum, se houver o entendimento de que 

a consulta se deu é em face de caso concreto já ocorrido, haveria a vinculação 

da Administração tributária e se houvesse o entendimento de que o contribuinte 

fosse o lesado, lhe deveria ter sido dado o direito de em 30 (trinta) dias, realizar 

o pagamento somente do principal (art. 56 lei n 70.235/72), o que de fato, não 

ocorreu.  

Por derradeiro, é imperioso salientar que o fisco não poderá se utilizar de 

perguntas e respostas  para definir a natureza jurídica do tributo, tendo em 

vista que atos infralegais previstos no art. 96 do CTN , entrando o perguntão 

                                                     
10 Machado, Hugo de Brito. Consulta fiscal. São Paulo: Malheiros, 2018. 
11 Machado, Hugo de Brito. ibdem. 
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como parte dessa legislação tributária, 12  serve tão somente para auxiliar a 

aplicação das leis.  

 

3.2 INCOERÊNCIA QUANTO AO FATO GERADOR DO IRPF  

 

Primeiramente, quando da análise do tópico acima, se faz imprescindível, 

definir os conceitos, tão importantes na seara do direito tributário. Paulo de 

Barros Carvalho, o fato gerador:  

 

(...) Há de significar, sempre, a descrição normativa de um evento que, concretizado 

no nível das realidades materiais e relatado no antecedente de norma individual e 

concreta, fará irromper o vínculo abstrato que o legislador estipulou na 

consequência.13 

 

Sendo assim, considera-se como fato gerador aquela hipótese descrita 

no mundo das ideias que, acontecendo no mundo dos fatos, gera uma 

consequência, que no caso é uma relação jurídico tributária, tendo em vista que 

segundo Rubens Gomes de Sousa elencando14 os aspectos fundamentais do 

fato gerador, explica que o mesmo, sempre se origina de um fato, nunca de um 

ato jurídico, pois que independe da vontade dos sujeitos, mas deriva da lei.  

Assim sendo, se faz importante expor que ao longo do tempo, duas 

teorias importantes acerca do imposto de renda, nasceram, sendo a primeira, a 

que afirmava ser o imposto somente passível de ser realizado sobre fatos 

jurídicos lícitos, excluídos daí, por exemplo, os fatos jurídicos ilícitos (renda 

proveniente do tráfico de drogas). De outro modo, a partir da criação do Código 

Tributário Nacional, a teoria predominante que fora adotada, seria a de que, 

independente da licitude do fato, se este tiver ocorrido, não importa o seu motivo 

                                                     
12 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções 
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, 
sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 
13 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva. 2018. 
14 SOUZA. Rubens Gomes de. O fato gerador no imposto de renda -1948. (Tese) Escola Livre de 
Sociologia e Política de S. Paulo p. 23. 



 

 

Equipe 310  Contribuinte | 1011 
 
 

determinante (pecunia non olet), mas tão somente o resultado.  

Pois bem, ao abrir o permissivo legal (CTN), descobre-se que o fato 

gerador ou o evento jurídico tributário do Imposto de Renda, é regulado pelo art. 

43 do CTN:  

 

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.  

 

Portanto, se faz necessário delimitar o que seria Renda.  

Para alguns doutrinadores, renda é considerada como todo acréscimo 

patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica 

[Caliendo, 2019]. Já, Aliomar Baleeiro, define que:  

 

(...) renda é essencialmente a livre disposição da parcela acrescida de riqueza, do 

excedente de que pode dispor alguém, pressupondo o abatimento dos gastos 

necessários para produzi-la e mantê-la (...)15 

 

Desse modo, para que incida o Imposto de Renda, se faz necessário que 

haja disponibilidade econômica ou jurídica do objeto do fato gerador. Trata-se 

a disponibilidade econômica como se fosse uma integração patrimonial 

permanente de fato com a possibilidade de usar, gozar, dispor de uma 

quantidade de dinheiro ou bens conversíveis imediatos em dinheiro.  

Já quando se trata da disponibilidade jurídica, se resolve afirmar que é 

uma integração patrimonial permanente de direito, consubstanciado em um 

direito de crédito  passível de transformação em valores, mas com pendente 

efeito suspensivo. Ademais, para corroborar com os conceitos aqui utilizados, 

                                                     
15 Baleeiro, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abrteu Machado Derzi. 
- 13 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.397. 
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vem a calhar os ensinamentos de Rubens Gomes de Sousa para o qual, ocorre 

disponibilidade quando:  

 

(...) O fato gerador do impôsto de renda será sempre, com efeito, o aparecimento 

de uma relação de propriedade ou de posse entre um rendimento e o contribuinte, 

seja êste de fato ou de direito, isto é, quer esteja o contribuinte em relação pessoal 

com a matéria tributável, quer se trate simplesmente de um contribuinte por fôrça. 

Parece-nos suficiente, para os fins do presente trabalho, indicar que o fato gerador 

do impôsto de renda, no sistema brasileiro, consiste na disponibilidade econômica 

de uma importância de dinheiro ou suscetível de avaliação em dinheiro proveniente 

do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e compreendida na definição 

legal da incidência de designação legal dos impostos cedulares ou do impósto 

complementar progressivo, em se tratando de pessoas físicas ou na definição legal 

de lucro tributável, em se tratando de pessoas jurídicas (...)16 

 

Isto posto, diante do que já fora tratado acima, se faz imperioso salientar 

que é necessária a existência da disponibilidade econômica ou jurídica e 

existência de renda, para que se complete o fato gerador do Imposto. 

 

3.2.1 DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL  

 

Ao tratar da celeuma se há ocorrência ou não de ganho de capital, cabe 

aqui conceituar ganho de capital e questionar se caracteriza-se o ganho de 

capital pela diferença básica entre o valor da aquisição e o valor da alienação, 

tendo desta forma uma espécie de lucro  em que a pessoa física, por exemplo, 

irá pagar uma parcela a título de imposto de renda, incidente sobre aquilo que 

ganhou efetivamente. Para tanto, é necessário trazer à discussão 

jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobre o tema:  

 

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-

calendário: 2008, 2009, 2010 GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO. Tributa-se o 

                                                     
16 SOUZA. Rubens Gomes de. O fato gerador no imposto de renda - 1948. (Tese) Escola Livre de 
Sociologia e Política de S. Paulo. p. 23. 
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ganho de capital da pessoa física, com alíquota de 15%, considerando-se com base 

de cálculo a diferença positiva entre o valor de alienação dos bens ou direitos e o 

respectivo custo de aquisição, observados os fatores de redução previstos na 

legislação (Acórdão: 2402-007.482. Publicação: 23/08/2019)17 

 

Permuta, antes de tudo, significa uma espécie de troca em que ambas as 

pessoas, no caso, contribuintes, anuem em entregar quaisquer bens/direitos em 

troca de um outro, sem que haja qualquer acréscimo patrimonial na operação. 

Dessa forma, não há qualquer obrigação de dar quantia certa sobre a entrega 

de determinado objeto/direito, pois que, na verdade, nunca poderá haver 

excedente que será pago em pecúnia, pois que os valores da operação são 

equivalentes  

Diante disso, no caso concreto, percebe-se que o contribuinte adquiriu 

um Bitcoin pelo valor de R$ 3.500,00 em 2016, sendo que no ano posterior, o 

mesmo valorizou demasiadamente, chegando na casa dos R$ 66.000,00. Diante 

disso, foi realizada uma permuta de um Bitcoin por 150 Litcoins quando aquele 

já havia se valorizado em função do tempo, não havendo qualquer 

retorno/inclusão de dinheiro.  

O regramento legal que trata do imposto de renda (lei nº 8.981/88) em 

seu art. 21, define que o ganho de capital percebido por pessoa física se dá em 

decorrência da alienação de bens ou direitos . Ou seja, o texto legal, mais uma 

vez corrobora com a argumentação acima esposada, pois que não houve 

alienação em nenhum momento, mas tão somente houve uma permuta. Sendo 

assim, falar em incidência de imposto de renda sobre uma operação que, 

primeiramente, não gerou qualquer acréscimo patrimonial, se tornaria forçoso.  

Além disso, diante do permissivo legal (lei 7.713/88) em seu art. 3, §§ 3º 

e 4º, define que o objeto da tributação será o ganho de capital, mas como já foi 

bem debatido, não há ocorrência de ganho de capital em permuta, tendo em 

vista que não há alienação, evidenciando algum acréscimo patrimonial. A lei 

também considera o benefício do contribuinte , no entanto não há que creditar 

                                                     
17 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 2402-007.482. RELATOR. 
DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA, 2ª turma, Julgado em 06/08/2019, publicado em 06/08/2019. 
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algum benefício, pois que novamente, se há uma permuta entre bens/direitos 

de igual valor, não há benefício algum.  

Diante disso, a administração fiscal não poderia ao menos, realizar a 

tributação sobre bens/direitos, que, a priori somente a lei  em sentido estrito 

poderia fazer. Se assim fosse, enquadrar, um bem/direito sui generis como um 

instituto determinado (art. 5º, I da IN 1.888/19) sem o ter sido instituído por lei, 

irá ferir seriamente o princípio da estrita legalidade prevista no art. 150 da 

Constituição Federal.  

Por outro giro, tributar possíveis operações havidas com ativos 

financeiros , - entendendo-se estes como provenientes da existência de um 

ativo não físico cujo valor é derivado de uma reivindicação contratual, como 

depósitos bancários, títulos e ações  - quando não há um ganho de capital , 

mas mera permuta, seria inconsistente. Misabel Derzi quando trata do tema de 

modo sucinto, afirma que:  

 

(...) Configuram pagamentos de capital os meros fluxos de moeda, bens ou serviços 

que correspondam a simples trocas onerosas entre patrimônios distintos, de forma 

equivalente, de modo que não advenha daí nenhum acréscimo para algum delles 

(com a consequente perda no outro). O valor da compra e venda, em que não há 

excedente ou lucro, mas mera reposição do capital aplicado, não pode ser 

tributado(...) Na transferência de capital, há fluxo de bens, moedas ou serviços de 

um patrimônio para outro, sem correspondente contraprestação, troca ou ônus. 

Reduz-se o estoque de bens em um patrimônio, de forma unilateral, havendo o 

equivalente acréscimo em patrimônio alheio, como as transmissões gratuitas (...)18 

 

Pois bem, como se denota do que foi exposto por meio do caso concreto, 

que houve uma mera permuta equivalente . Sendo assim, e confiantes de que 

o direito tributário é regido pelo princípio da confiança e da legalidade, entende-

se que o signo presuntivo de riqueza, qual seja, o acréscimo patrimonial, fosse 

                                                     
18 Neves. Barbara das. Cíceri. Pedro Vitor Botan. a tributação dos criptoativos no brasil: desafios 
das tecnologias disruptivas e o tratamento tributário brasileiro. 2018. Disponível em: 
http://revistajuridica.esa.oabpr.org.br/a-tributacao-dos-criptoativos-no-brasil-desafios-das-
tecnologias-disruptiva s-e-o-tratamento-tributario-brasileiro/ 
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ao menos, o aumento de capital, ainda assim, não restaria caracterizada, de 

modo algum, no caso concreto. Veja-se a coletânea de casos repetitivos do 

CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) sobre o tema:  

 

Se a legislação tributária define que o fato gerador do imposto de renda ocorre com 

a disponibilidade econômica do contribuinte (art 43 do CTN), e no caso de ganho 

de capital, o imposto é apurado e pago no mês do recebimento (art 117 § 2 º do 

RIR/ 99 e apenas na proporção das respectivas parcelas em caso de alienações a 

prazo (art 140 do RIR/ 99) a única conclusão plausível seria compreender o fato 

gerador da obrigação tributária quando ocorrido o efetivo acréscimo patrimonial  

(Acórdãos 102-47.271 de 2005; 104-23.228 de 2008, 2101002.674 de 2015; 

9202003.770 de 2016 e 2202003. 737 de 2017)19 

 

Portanto, considerando o fato gerador como o efetivo acréscimo 

patrimonial  revelado pelo contribuinte, em regra, pela alienação de bens e/ou 

direitos, pode-se afirmar que não houve, ao menos, o fato jurídico tributário para 

a incidência de qualquer imposto, inclusive, de renda.20  

 

3.3 DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA  

 

O imposto de renda não é somente considerado a maior fonte 

arrecadatória do “nião, como também é uma forma de realização de justiça 

fiscal , pois há uma redistribuição de rendas ao utilizar-se de alíquotas 

diferentes para bases de cálculo diversas já que nem todos os contribuintes 

auferem rendas semelhantes.  

Para tanto, a Constituição Federal de 1988 quando de sua promulgação, 

tratou de inserir no seu texto, precisamente no art. 153, § 2º I, os princípios 

norteadores do imposto de renda, quais sejam: universalidade, entendida esta 

como a totalidade de renda ou proventos de qualquer natureza pertencentes ao 

                                                     
19 Derzi, Misabel de Abreu Machado. Os conceitos de renda e de patrimônio (efeitos da correção 
monetária insuficiente no imposto de renda). Editora Del Rey, Belo Horizonte, 1992. 
20 III Seminário CARF de Direito Tributário e Aduaneiro. 2017, Brasília/DF. IRPF. Ganho de Capital 
na venda parcelada. Momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.  
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sujeito passivo; generalidade, pois atinge todos os contribuintes que, 

ultrapassam o limite de isenção previsto em norma própria (SOUZA, 1948)  

Por último, preceitua-se a capacidade contributiva, que indica o fato de 

que a depender do montante auferido pelo contribuinte, se este auferir uma 

quantidade maior de renda/proventos, deverá, pelo princípio da capacidade 

contributiva, recolher um valor maior a título de imposto sobre o que percebeu, 

é medida de justiça fiscal. Veja-se o que preceitua Roque Antônio Carraza:  

 

Outro imposto que exige obediência ao princípio da capacidade contributiva é o IR 

(imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza). E, para isso, deverá ser 

progressivo(...) No caso do IR-Pessoa Física, quem, com efeito, tem rendimentos 

mais expressivos deve ser proporcionalmente mais tributado, por via de imposto 

sobre a renda, do que quem tem rendimentos menores.21 

 

Diante disso, é de se aperceber que, no caso em tela, o contribuinte tratou 

da compra de Bitcoin pelo valor de R$ 3.500,00 e, valorizando o mesmo para R$ 

66.000,00, o permutou por 150 Litcoins. 

Além disso, houve uma valorização prévia do pseudoativo e somente 

após tal valorização é que aconteceu uma espécie de permuta equivalente , 

tendo em vista que o contribuinte permutou 1 bitcoin por 150 Litcoins, gerando 

assim, não o ganho de capital, mas somente uma simples equivalência de 

valores, do mesmo modo se dá com a permuta com o automóvel.  

Quando se fala em capacidade contributiva, seja nas rendas provenientes 

do capital, trabalho ou da combinação de ambos, vem a calhar, por necessidade, 

a definição do instituto dos ganhos de capital  por parte da doutrina 

especializada, senão vejamos:  

 

(...) Ganhos de capital decorrem de alguns fatos consumados por pessoas físicas 

ou jurídicas. Esses fatos comumente denominados de operações, compreendem 

alienações a qualquer título(...) Com isso, pode-se dizer que ganhos de capital têm 

natureza jurídica circunscrita à valorização positiva incorporada ao custo de 

                                                     
21 Carrazza, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. Editora Malheiros, São 
Paulo, 2013, p 104. 
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aquisição de bens tangíveis ou não, de direitos ou transferências, pelo acréscimo 

agregado ou direito preexistente.22 

 

Pois bem, já definido o termo ganhos de capital , tem-se que a 

capacidade contributiva deve guardar íntima relação com a s ua capacidade 

econômica, tendo em vista 23  que não basta que somente se caracterize 

determinado fato jurídico tributário puro e simples, mas também tem-se que 

considerar as qualidades pessoais do contribuinte, o que no caso concreto não 

ocorreu. Aliomar Baleeiro, sobre o tema, dispõe que:  

 

(...)Em contrapartida, a capacidade econômica subjetiva seria aferida com auxílio 

da apreciação de fatores subjetivos, como a idade, saúde, estado civil, encargos de 

família, individualmente considerados. Sob tal perspectiva, o valor do patrimônio 

ou da renda, isoladamente considerados, não é índice seguro de capacidade 

contributiva(...)  

 

Não há que se negar acerca da existência da capacidade econômica, 

que no caso houve, como bem preleciona Luciano Amaro ao citar o eminente 

Jurista Geraldo Ataliba:  

 

(...) a capacidade econômica corresponde a "real possibilidade de diminuir-se 

patrimonialmente, sem destruir-se e sem perder a possibilidade de persistir 

gerando a riqueza de lastro a tributação24  

 

No entanto, há um desrespeito patente no que concerne à capacidade 

contributiva, tendo em vista que, não ocorrendo ganho de capital algum e 

havendo a exação sobre tal modalidade de proventos, se estará maculando o 

que estatui tanto o art. 145, § 1º bem como o art. 153, § 2º, I do texto 

constitucional, tendo em vista que não houve abstração dos fatos que 

                                                     
22 Borges, Antônio de Moura. Meira, Liziane Angelotti. Valadão. Marcos Aurélio Pereira. Direito 
Tributário Constitucional: Temas Atuais Relevantes. Editora Almedina, São Paulo. 2019. p 354. 
23  BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 5. ed. rev. Rio de 
Janeiro: Forense, 1977. p. 368-369 
24 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro, 12ª ed. São Paulo, Editora Saraiva, 2006, p. 
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ensejaram a tributação.  

Tributar, desta forma um ganho de capital , quando na verdade há uma 

permuta, ou seja, um bem por um bem ou um direito por um direito, sem 

acréscimo patrimonial, é vedar-se os olhos frente às condições de cada 

contribuinte. Em suma, é querer afirmar que qualquer signo presuntivo de 

riqueza poderá ser tributado, independemente do que a operação traduz, se é 

uma alienação, compra e venda, aluguel, etc.  

Será assim, pois que a capacidade contributiva reclama mais do que isso 

(mera25 relação de aumento - base de cálculo/alíquota), mas sim, se preza a 

aferir a justiça da incidência em cada caso concreto, isoladamente considerado.  

Por fim, quando se tributa uma determinada operação em que o seu 

resultado é o ganho de capital sem o ter havido e além disso, quando se tributa 

uma mera permuta equivalente  sem ter havido acréscimo patrimonial, não há 

que se falar, a bem da verdade, em tributação, exação, autuação, pagamento ou 

qualquer modalidade de extinção do crédito tributário prevista no Código 

Tributário Nacional, pois que o objeto da norma jurídico-tributária não foi 

preenchido, o fato gerador não foi alcançado.  

 

3.4. DAS IRREGULARIDADES DA EXAÇÃO  

 

Ao tratar do tema da exação e suas irregularidades, deve-se, antes de 

tudo, delimitar quais foram os feitos irregulares realizados pela fazenda federal 

e, além disso, definir como e o porquê de tais exações estarem desarrazoadas, 

pois que, se realizasse um olhar menos atento, poder-se-ia afirmar que as 

autuações estão corretas, mas a bem da verdade, o que se observa é mais uma 

forma de interpretação diferente das normas complementares e de normas 

principais.   

Com isso, cabe afirmar que, primeiramente, o Estado Fiscal deverá se 

basear em alguns postulados do direito, bem especificamente do direito 

                                                     
25 Idem, 2006. p. 139.  
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tributário, sendo eles o princípio da legalidade e o da retroatividade.  

Pois bem, o primeiro princípio é tratado pela dogmática constitucional 

em seu art. 150, I (exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça) sendo 

que aos entes federativos é dado tão somente o poder/a prerrogativa de editar 

leis que possam exigir a respectiva obrigação tributária formalizado pelo 

imposto, contribuições ou taxas.  

No caso em tela, o contribuinte foi autuado pelo fisco federal, tendo em 

vista a realização de operações em que: 1º) realizou a permuta de 1 bitcoin por 

150 litcoins; 2º) realizou uma seguna permuta entre 150 Litcoins e um 

automóvel.  

Primeiramente, quando realizadas as autuações, a entidade fiscal se 

valeu de uma Instrução Normativa com efeitos retroativos, tendo em vista o fato 

de o contribuinte ser autuado por norma que só poderia ter eficácia a partir de 

1º de agosto de 2019 . Logo, não26 poderá alcançar fatos pretéritos (anos de 

2016 e 2017) a fim de realizar a exação bem como aplicar a penalidade.  

Tanto o é, que segundo doutrina especializada que trata do tema 

capacidade contributiva/econômica , defende que, a pretexto de impor a 

tributação, não se pode haver a edição de leis em sentido retrooperante (arts. 

96 e 97 do CTN), senão vejamos:  

 

Segundo diz Ricardo Lobo Torres. a efetivação da capacidade contributiva é 

limitada pelos direitos da liberdade (imunidades e privilégios constitucionais) e da 

segurança jurídica (legalidade, irretroatividade, anterioridade etc.); por isso, 

entidades imunes não podem ser tributadas. sob o pretexto de que têm capacidade 

econômica; também não se autoriza ao legislador, a pretexto de atingir uma dada 

capacidade contributiva. ditar lei retrooperante, nem lhe é dado desrespeitar o 

princípio da anterioridade.27 

 

Sendo assim, em primeiro lugar, há que se estabelecer que Instrução 

—ormativa faz parte da definição de legislação tributária  prevista no art. 96 do 

                                                     
26 Art. 13 Esta Instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 
União e produz efeitos a partir a partir de 1º agosto de 2019. Acesso em: 11/09/19. 
27 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro, 12ª ed. São Paulo, Editora Saraiva, 2006, p. 143 



 
 
1020 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 
 
Código Tributário Nacional.28  

Em segundo lugar, se faz importante salientar o cristalino entendimento 

previsto no art. 105 do CTN , posto que a Instrução Normativa, somente poderá 

atingir fatos futuros ou29 pendentes, entendidos esses quando existir alguma 

condição suspensiva sobre o fato gerador. O próprio Superior Tribunal de 

Justiça se posicionou sobre o assunto:  

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 20/1990. APLICAÇÃO RETROATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. O regime jurídico da lei tributária e sua eficácia temporal 

encarta-se na regra mater de que a legislação tributária, conceito mais amplo do 

que lei fiscal, aplica-se aos fatos geradores futuros e pendentes, nunca pretéritos 

(art. 105 do CTN). Em conseqüência, há retroação apenas da lex mitior, naquelas 

hipóteses legalmente previstas. A contribuição social devida pelas empresas e 

calculada com base no lucro referente ao ano de 1989 deve reportar-se ao fato 

gerador ocorrido neste mesmo período ânuo, apurado em dezembro, quando então 

se encontrava vigente a IN-SRF n. 198/1988. Isso porque o princípio da 

anterioridade da lei tributária aplica-se às normas em sentido amplo, incluindo as 

instruções normativas, que são complementares à legislação tributária, a teor do 

que preceitua o artigo 100, I, do CTN. A IN-SRF n. 20/1990 aumentou a carga 

tributária, pois alterou a forma de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e 

da contribuição social sobre o lucro. Dessarte, não pode ser aplicada, em face do 

princípio da anterioridade, para modificar a forma de cálculo do imposto de renda 

do ano-base de 1989. A Seção conheceu dos embargos, mas negou-lhes 

provimento. EREsp 326.810-DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 25/8/2004.30
  

 

Diante disso, se faz notório que o fisco federal no ano de 2013 cometeu 

o mesmo equívoco, qual seja, editar Instrução Normativa (RFB n 1.397) de 16 de 

setembro de 2013 que passou a tributar os dividendos obtidos por Pessoas 

Jurídicas ou Físicas, anteriormente não tributados. Além mais, a Instrução 

                                                     
28 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções 
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, 
sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 
29 Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos 
pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa 
nos termos do artigo 116. 
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos em Recurso Especial n 326.810. Relator Min. 
Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 25/08/2004, Publicado em 04/10/2004 
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Normativa quis retroagir até o ano de 2008, no entanto, passados poucos meses 

da publicação de tal instrumento normativo, a própria Secretaria da Receita 

Federal, suspendeu a Instrução Normativa no que concerne a retroatividade.31 

Logo, realizar a imposição de tributos e também penalidades pecuniárias 

com base em informações prestadas por exchanges requeridas pelo fisco 

federal com fundamento na Instrução Normativa, a entidade tributante somente 

poderia verificar a ocorrência do fato gerador de 2019 para frente (efeitos ex 

nunc). Diante disso, se não visualizada irretroatividade, irá ser malferido o 

Estado Democrático de Direito, tendo em vista o mesmo se vincular às normas 

que produz, o que não ocorre no caso concreto.  

Além do mais, segundo o permissivo legal (lei 9.430/96) em seu art. 44, I 

pelo qual o contribuinte foi multado, não há qualquer razão, tendo em vista que, 

como o contribuinte poderá ser tributado, no período de 2016/2017 sobre uma 

Instrução Normativa que somente veio a viger em 2019? Diante disso, a 

resposta seria a de que não poderá o permissivo legal ser acionado, tendo em 

vista o Estado Democrático de Direito, proteger os seus administrados, segundo 

o princípio da não surpresa, da segurança jurídica e o da confiança.  

Deste modo, Luis Eduardo Schoueri tratando da irretroatividade, entende 

que, um dos vetores para a sua existência, seria a preservação da segurança 

jurídica:  

Nessa linha, vale citar a necessidade de proteger a confiança legítima do 

contribuinte. Ao editar ato normativo, são estabelecidas diretrizes a serem 

seguidas e critérios a serem observados, o que, inevitavelmente, cria a legítima 

expectativa no destinatário (contribuinte) de que, agindo conforme essas 

determinações, não será surpreendido. Em face da proteção a sua confiança, não 

poderá haver eventual mudança que exija retroativamente conduta outra que não 

aquela anteriormente imposta. Nesse sentido entendeu o Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais ao julgar o caso em que a Receita Federal procurou impor aos 

contribuintes, para o exercício de 2002, fórmula de cálculo de preços de 

transferência instituída por Instrução Normativa em novembro de 2002, 

                                                     
31 Disponível  
em:https://www.conjur.com.br/2013-out-02/consultor-tributario-instrucao-normativa-
receita-abala-seguranca-jur idica2. Acesso em: 11/09/2019 
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modificando o modo trazido por IN de 1997(...)32  

 

Com isso, a celeuma da questão está saber se a Instrução poderá ter 

efeitos ex tunc ou retroativos, atingindo fatos que, a priori não poderiam ser 

atingidos, a exemplo das próprias operações que foram realizadas em 2016 e 

2017, com base na Instrução Normativa 1.888/19 que somente produziu efeitos 

em 1º de agosto de 2019.33 

 
 

3.4.1 DO SENTIDO E ALCANCE DO ART. 144 DO CTN (TEMPUS REGIT ACTUM)  

 

De outro modo, se fosse alegado que o Instrumento Normativo se 

enquadraria no art. 144 do Código Tributário Nacional, mais notadamente o seu 

parágrafo primeiro , estaria34aqui, gerando uma celeuma ainda maior, tendo em 

vista que poder de fiscalização no seu sentido lato, seria considerado como o 

aumento substancial de meios, sejam físicos ou tecnológicos que a 

Administração Tributária tem para auferir a ocorrência de fatos geradores. 

Sendo assim, se faz notório perceber que o art. 6º e 7º da Instrução, definiu, 

primeiramente, quem seriam os responsáveis por prestar as informações 

referentes às operações e logo depois, informar quais seriam tais operações. 

Pois bem, o fato de se imputar ao sujeito passivo obrigações acessórias de 

prestação de informações acerca de determinados fatos jurídicos, não 

caracteriza aumento do poder de fiscalização a ponto de incidir a retroatividade, 

                                                     
32 Schoueri, Luís Eduardo. Direito Tributário - 9. ed. - São Paulo: Saraiva, 2019. 
33 Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
da União e produz efeitos a partir de 1º de agosto de 2019. 
34 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. § 1º Aplica-se ao 
lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha 
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de 
investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou 
privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a 
terceiros.  
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pois que poder de fiscalização, mais uma vez, é algo inerente ao órgão pelo qual 

ela é veiculada, sendo assim, unilateral.  

Exemplos são vastos na jurisprudência que tratam do assunto, pois que 

a Receita Federal, como longa manus do Estado se utiliza de meios unilaterais, 

imperativos e procedimentais a ponto de, com isso, identificar quais operações 

foram realizadas e quem as realizou. Veja-se jurisprudências que tratam do 

tema:  

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS A 

PARTIR DA ARRECADAÇÃO DA CPMF PARA A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO 

REFERENTE A OUTROS TRIBUTOS ARTIGO 6º DA LC 105/01 E 11, § 3º, DA LEI N. 

9.311/96, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.174/2001 NORMAS DE CARÁTER 

PROCEDIMENTAL APLICAÇÃO RETROATIVA POSSIBILIDADE INTERPRETAÇÃO DO 

ARTIGO 144, § 1º, DO CTN.  

O artigo 144, § 1º, do CTN prevê que as normas tributárias procedimentais ou 

formais têm aplicação imediata, ao contrário daquelas de natureza material, que 

somente alcançariam fatos geradores ocorridos durante a sua vigência. Os 

dispositivos que autorizam a utilização de dados da CPMF pelo Fisco para 

apuração de eventuais créditos tributários referentes a outros tributos são normas 

procedimentais ou formais e, por essa razão, não se submetem ao princípio da 

irretroatividade das leis, ou seja, incidem de imediato, ainda que relativas a fato 

gerador ocorrido antes de sua entrada em vigor  (’Esp 1039364/ES. ’elator –in 

Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 26/08/2008, Publicado em 

16/09/2008).35
 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. QUEBRA DE SIGILO 

BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS REFERENTES A FATOS IMPONÍVEIS ANTERIORES DA LEI 

COMPLEMENTAR N 105/2001. APLICAÇÃO  

autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou 

privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade 

tributária a terceiros.  

IMEDIATA. ART. 144 PARÁGRAFO 1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 

EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 

                                                     
35 BRASIL. Recurso Especial n 1039364/ES. Relator Min Humberto Martins, Segunda Turma, 
Julgado em 26/08/2008, Publicado em 16/09/2008. 
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CIVIL. IMPROVIMENTO. 1 A quebra do sigilo bancário sem prévia autorização 

judicial, para fins de constituição de crédito tributário não extinto, é autorizado pela 

Lei 8.021/90 e pela Lei Complementar 105/2001,normas procedimentais, cuja 

aplicação é imediata, à luz do disposto no artigo 144, § 1º, do CTN. (...) 13. Destarte, 

o sigilo bancário, como cediço, não tem caráter absoluto(...) porquanto não pode o 

cidadão, sob o alegado manto de garantias fundamentais, cometer ilícitos  (Ag’g 

no REsp n 1174205/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1 Turma, j. 17.08.2010, Dje 

01.10.2010).36 

 

Sendo assim e com base na jurisprudência, têm-se alguns atributos são 

inerentes aos processo de fiscalização, sendo eles: 1ª) leis que delimitam tais 

poderes, a exemplo das leis 8.021/1990 e 105/2001, pois que, provindas do 

legislativo como substrato este da democracia representativa, são em tese, 

aceitas pela maioria; 2ª) atribuem um aspecto unilateral de aplicação de 

normas, tendo em vista que não há uma espécie de processo administrativo, 

mas sim mero procedimento administrativo  sem a participação do 

contribuinte (Segundo, 2019) como bem preleciona Hugo de Brito Machado 

Segundo; 3ª) Aspecto de obscuridade ou37 ilicitude das condutas que justificam 

a aplicação das novos meios ou poderes de fiscalização.  

 

3.4.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DEFINIR OBJETO DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA  

 

Em segundo plano, deve-se entender que o instrumento normativo criado 

pela ’eceita Federal em seu art. 5º, definiu o que seria criptoativo  em seu 

inciso primeiro , atribuindo38 para si competência da qual não poderia exercer. 

                                                     
36  BRASIL. Agravo Regimental no Recurso Especial 1174205/RS. Relator Min. Hamilton 
Carvalho, Primeira Turma. Julgamento: 17/08/2010 Publicado em 01/10/2010.  
37 Segundo. Hugo de Brito Machado. Processo Tributário. - 11 ed.- São Paulo: Atlas, 2019. 
38 Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:  
I - criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, 
cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado 
eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que 
pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou 
acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal 
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Aliado a isso, está o instituto das perguntas e respostas  que, auxilia na 

exorbitância da competência da Administração fazendária, ao definir os 

Bitcoins/Litcoin como ativos financeiros .  

Logo, ao realizar a exação baseando-se na Instrução Normativa que: 1ª) 

define o conceito de criptoativo e 2ª) utiliza do instituto das perguntas e 

respostas  para realizar o mesmo, a Fazenda Pública embasou o interesse fiscal 

em dispositivos que não possuem condão de determinar a tributação de 

maneira coerente.  

 

3.4.3 DA INSEGURANÇA J“RÍDICA EM FACE DA POSSÍ”EL RETROATI”IDADE   

 

Em um terceiro momento, se faz necessário afirmar que o fisco federal, 

como longa manus do Estado, causou uma séria insegurança jurídica para os 

contribuintes, tendo em vista que, ora, se nos anos de 2016/2017 não existiam 

imposições legais que determinavam a entrega de certos documentos e 

delimitavam os sujeitos passivos, porque somente em 2019 realizou a exação, 

com base na retroatividade? Além disso, sendo norma material e não 

procedimental, poderia ter retroagido a norma contra o contribuinte?  

Segundo o que estabelece o princípio da segurança jurídica, bem como o 

da proteção à confiança, não poderá o contribuinte sob pena de serem 

vergastados os seus direitos básicos e fundamentais, aceitar imposições que, 

somente foram feitas no ano de 2019 sobre fatos ocorridos no período 

compreendido entre 2016/2017.  

Leandro Paulsen se posiciona sobre o assunto, afirmando que:  

 

(...)O que inspira a garantia da irretroatividade é o princípio da segurança jurídica, 

que nela encontra um instrumento de otimização no sentido de prover uma maior 

certeza do direito(...).39 

 

Se assim for considerado, haverá insegurança jurídica tamanha, a  ponto 

                                                     
39 Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário completo - 10ed. - São Paulo: Saraiva, 2019, p. 
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de inviabilizar a atuação desses contribuintes, pois que, realizaram as 

operações costumeiramente, mas foram surpreendido com imposições, do qual 

não imaginavam. Diante disso, o eminente jurista Humberto Ávila ao tratar do 

assunto, afirma que:  

 

Em algumas situações extraordinárias, pela ausência ele norma que dê suporte à 

produção de efeitos jurídicos, a rigor não se pode falar em direito adquirido ou ato 

jurídico perfeito. Mesmo assim, seja pelo transcurso do tempo, seja pela ausência 

de mecanismos alternativos, a situação pode ter sido de tal sorte consolidada, do 

ponto ele vista fático, que a constituição retrospectiva dos seus efeitos se revela, 

do ponto de vista do Direito propriamente dito, proibida. Nesses casos a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fala em "situação consolidada" pela 

"força normativa dos fatos", que o Direito não pode desconsiderar(...)40 

 

Logo, não poderá a Administração fiscal sob certo pretexto, impor 

condutas que anteriormente não eram requeridas, pois que se assim o fizer, 

estará violando em grande parte as situações jurídicas consolidadas, bem como 

o princípio da confiança. Além disso, pensar diferentemente, seria no mínimo, 

descabido, tendo em vista que é preceito básico de um Estado Democrático de 

Direito que os administrados firmem relações sejam elas de direito privado 

como as de direito público sob a égide de ordem jurídica sólida ao qual não 

afetará situações já consolidadas, mas as que hão de se consolidar.  

Sobre o tema, o eminente professor Almiro de Couto e Silva delimitando, 

magistralmente os temas da proteção à confiança e segurança jurídica, alertou:  

 

(...) Falam os autores, assim, em princípio da segurança jurídica quando designam 

o que prestigia o aspecto objetivo da estabilidade das relações jurídicas, e em 

princípio da proteção à confiança, quando aludem ao que atenta para o aspecto 

subjetivo. Este último princípio (a) impõe ao Estado limitações na liberdade de 

alterar sua conduta e de modificar atos que produziram vantagens para os 

destinatários, mesmo quando ilegais. ou (b) atribui-lhe conseqüências 

                                                     
40 ÁVILA, Humberto Bergmann. Segurança Jurídica. Entre permanência, Mudança e Realização 
do Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 356. 



 

 

Equipe 310  Contribuinte | 1027 
 
 

patrimoniais por essas alterações, sempre em virtude da crença gerada nos 

beneficiários, nos administrados ou na sociedade em geral de que aqueles atos 

eram legítimos, tudo fazendo razoavelmente supor que seriam mantidos (...)41 

 

Além disso, o próprio Tribunal da cidadania, competente para analisar 

questões que infrinjam a legislação federal (art. 105, III, a) da Constituição 

Federal, considerou que:  

 

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA 

JURÍDICA - IN/SRF Nº 20/90 - INAPLICABILIDADE AO ANO-BASE 1989 - 

IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.  

1. Com a alteração normativa advinda da edição da IN/SRF 20/90, houve uma 

majoração da carga tributária relativa ao imposto de renda das pessoas jurídicas, 

pois a norma revogada (IN/SRF nº 198/88) previa que a contribuição social não 

interviria na determinação do lucro da exploração, pois este era apurado antes de 

ser determinado o valor da contribuição social. 2. Segundo o princípio da 

irretroatividade da lei tributária, é proibida a exigência de tributos em relação a 

fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído 

ou majorado. Ademais, nos termos do artigo 105 do Código Tributário Nacional, a 

lei tributária é imediatamente aplicável apenas aos fatos geradores futuros e aos 

pendentes. 3. Tratando-se o imposto de renda de tributo cuja incidência é anual, 

este possui fato gerador complexo, razão pela qual, iniciado o período, considera-

se estabelecido o regime jurídico do imposto. 4. Considerando que a Instrução 

Normativa nº 20/90 foi editada depois da ocorrência do fato gerador do imposto de 

renda referente ao ano-base 1989, não há que se falar em sua aplicação retroativa, 

razão pela qual é aplicável ao exercício de 1990 a Instrução Normativa nº 198/88 

(STJ - EREsp: 315457 BA 2002/0166096-6, Rel(a) Min(a) Denise Arruda, 

Julgamento: 13/12/2004)  

 

Assim, a postura adotada pelo Fisco irá trazer consequências 

extremamente danosas para os contribuintes que realizam operações com 

criptomoedas, sendo evidente a afronta à segurança jurídica.  

                                                     
41 COUTO E SILVA, Almiro. o princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito 
público brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos 
administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da união (lei 
n° 9.784/99). Rio de Janeiro. p 271/315, Jul/Set. 2004. 
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3.4.4 DA NÃO OBSERVAÇÃO PELO FISCO DA TRIBUTAÇÃO SOBRE BASES 

CORRENTES  

 

Por derradeiro, resta esclarecer que houve irregularidade da exação por 

parte do Fisco, também, pois que não utilizou-se do método, em regra, utilizado 

para se determinar a quantidade de imposto que deverá ser recolhido mês a 

mês na medida em que houver o acréscimo patrimonial. Esta é a teoria das 

bases correntes , como bem delimita o magistério de Schoueri:  

 

Desde 1985, com a Lei 7.450 e também em 1992, com a Lei n. 8.383, o imposto 

passou a ser calculado em bases correntes , i.e., apura-se o imposto no próprio 

exercício em que ocorre o fato jurídico tributário. —outras palavras, o ano-base  é 

o próprio período da ocorrência do fato jurídico tributário. O imposto é recolhido no 

exercício subsequente, mas o fato jurídico tributário se dá por ocorrido em 31 de 

dezembro. Noutras palavras, mudou-se da sistemática praenumerando para 

postnumerando42 

 

Além disso, ao final do exercício onde ocorreram os recolhimentos, 

haverá uma espécie de Declaração de ajuste anual ao qual o contribuinte ou 

terceiro legalmente responsável, depois de deduzidas as despesas legalmente 

previstas, deverá observar uma das opções possíveis:  

a) recolher imposto pago a maior  

b) pagar imposto recolhido a menor  

Logo, a entidade tributante quando realizou o seu objetivo primordial, não 

se atentou para o fato de que teria de se considerar os eventos mensais e não 

um único evento anual (2016/2017), abstraindo possíveis deduções e encargos.  

Se o Estado fiscal não observar as normas as quais cria, fere um dos 

pressupostos do Estado Democrático que se consubstancia no princípio da 

legalidade, o qual, para o ente público é essencialmente determinado por 

somente dever agir conforme a lei  como bem ensina Hugo de Brito Machado 

em sua tese de doutoramento:  

                                                     
42 Schoueri, Luís Eduardo. Direito Tributário - 9. ed. - São Paulo: Saraiva, 2019. 
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Para que os direitos fundamentais sejam efetivos é indispensável que estejam 

assegurados por um Estado de Direito, no sentido de Estado no qual os órgãos que 

exercitam o poder estão estruturados de tal sorte que se faz viável a realização dos 

direitos, inclusive contra o próprio Estado(...)43 

 

Além disso, para o eminente jurista Humberto Ávila, a característica de 

um Estado Democrático de Direito, no que concerne à sujeição à lei pelos atos 

praticados, se configura até para o governante, pois que no Estado de Direito os 

governantes sujeitam-se ao império da lei, e não ao da vontade (ÁVILA, 2011)44 

Por fim, quando o fisco atribui entendimento diverso do que é 

estabelecido na lei, como por exemplo, utilizando o sistema do ano-base para 

poder tributar uma gama maior de rendimentos, apresenta-se um caso evidente 

de inobservância ao Estado Democrático de Direito, visto que as normas 

passam a ser utilizadas de maneira parcial, apenas no que está em consonância 

com o interesse fiscal. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, requer-se o provimento do Recurso Extraordinário e 

consequentemente a anulação dos autos de infração, tendo em vista haver 

violação ao art. 150, I, III, alínea a , art. 153, §2º, I da Constituição Federal, bem 

como os arts. 118 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966); art. 21, I da 

lei nº 8.981/1995; art. 3º, §§ 3º e 4º lei nº 7.713/88 e art. 44, I, da lei nº 9430/96.  

É proposta a observância das seguintes teses:  

a) Reconhecimento da natureza sui generis das criptomoedas e da 

natureza de parecer normativo do Perguntas e Respostas da Receita Federal do 

Brasil;  

b) Inocorrência de fato gerador do Impostos sobre Renda nas operações 

                                                     
43  Machado, Hugo de Brito. Os Direitos Fundamentais do Contribuinte e a Efetividade da 
Jurisdição. Tese (doutorado em Direito) Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco. Recife, p. 106. 2009. 
44 ÁVILA, Humberto Bergmann. Segurança Jurídica. Entre permanência, Mudança e Realização 
do Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 200. 
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envolvendo criptomoedas após a valorização inerente ao seu Mercado, diante 

da comprovada inexistência de ganho de capital na situação;  

c) Em caráter subsidiário, a impossibilidade de incidência tributária 

retroativa a agosto de 2019, visto se configurar manifesta ofensa à segurança 

jurídica.  

Nestes termos,  

Pede e espera o deferimento.  
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO  

TRIBUNAL FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N°  

RECORRENTE: JORGE PEREIRA  

RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL   

 

JORGE PEREIRA, já qualificado nos autos do presente processo, vem por  

intermédio de seu procurador, que a esta subscreve, muito respeitosamente 

apresentar ao  Plenário deste Egrégio Supremo Tribunal Federal o presente 

memorial, com considerações  acerca da não incidência do Imposto de Renda 

sobre as operações realizadas envolvendo  criptomoedas, reiterando suas 

razões de fato e de direito que fundamentam o provimento do  Recurso 

Extraordinário impugnado.  

 

I) BREVE SÍNTESE DOS FATOS   

 

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal 

Regional  Federal que negou provimento ao recurso de Jorge Pereira contra 

sentença que reconheceu a  legitimidade da autuação do contribuinte pela 

Receita federal.  

No histórico, o autor adquiriu em 2016 1 (uma) unidade de Bitcoin, 

espécie de  criptoativo, no pelo valor de R$3.500. Em 2017, a unidade de Bitcoin, 

que estava com preço  de mercado no valor estimado de R$66.000,00, foi 

trocada por 150 (cento e cinquenta)  Litcoins (outra espécie de criptoativo). No 

mesmo ano, Jorge trocou seus 150 Litcoins por um  carro em uma loja que 

aceitava criptoativos como meio de pagamento. 

Estas duas últimas operações foram esquadrinhadas pela Receita 

através do relatório  semestral enviado espontaneamente pela Exchange que 

intermediou todas as operações  mencionadas anteriormente, na forma da IN 

da RFB Nº 1.888/2019, que à época das  operações sequer existia e não criou 

obrigações de informações acerca de quaisquer operações  anteriores à sua 
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vigência. A autuação realizada pela Receita Federal foi fundamentada nos 

artigos 118 do Código Tributário Nacional, art. 21, inciso I, da Lei nº 8.981 e no 

art. 3º, §§ 3º  e 4º, da Lei nº 7.713/88. Tendo sido a multa aplicada com base 

no art. 44, inc. I, da Lei nº  9.430/96, contando com a taxa de juros a SELIC, com 

base no disposto na Lei 9.065/65.   

 

I. INTRODUÇÃO AS CRIPTOMOEDAS  

 

O cerne da questão tratado no presente recurso extraordinário, conforme 

depreende-se  dos fatos narrados, é a tributação da economia digital. Neste 

sentido, ab initio, cumpre  elucidar alguns conceitos e tergiversar sobre pontos 

fundamentais que abrangem o tema.  

A primeira criptomoeda digital, Bitcoin, foi concebida no ano de 2008, a 

partir de uma  proposta de dinheiro virtual que pudesse ser trocado diretamente 

entre os seus possuidores,  isto é, sem o intermédio de instituições financeiras 

e do Estado para a realização de quaisquer  movimentações (KADAMANI, 2018). 

Para que tal feito fosse possível, e tais promessas  fossem cumpridas, 

especialmente aquelas que suplantavam os mecanismos de controle e  

auditoria do Estado, idealizou-se um instrumento de controle eletrônico que 

conjuga  contabilidade e descentralização.   

Tal feito tornou-se possível devido a uma arquitetura tecnológica na qual 

os usuários  das criptomoedas se baseiam na fidedignidade de que todas as 

operações realizadas são  registradas em uma espécie de um livro-caixa virtual, 

conhecido como blockchaim, que é  autenticado múltiplas vezes em uma 

complexa cadeia de usuários distintos, que são  incentivados por um sistema 

remuneratório que se explica a partir da Teoria dos Jogos1 , ao  passo que 

mantém a automação da própria estrutura (FALCÃO, 2018) (KADAMANI, 2018). 

Neste contexto, observa-se que a criação de uma moeda  típica dos 

                                                     
1  A Teoria dos jogos na lógica das criptomoedas é baseada em termos matemáticos e se 
respalda na existência de  incentivos econômicos para que agentes contribuam para segurança 
da rede e ao mesmo tempo não necessitem  de supervisão, havendo uma lógica de 
funcionamento autônomo de todo o mecanismo de moedas virtuais  (KADAMANI, 2018). 



 

 

Equipe 310  Contribuinte | 1039 
 
 

tempos  modernos, tornou-se possível especialmente em razão da criação de 

uma relação de confiança,  fidúcia entre a plataforma e os possuidores como 

um dos elementos básicos. E assim, sem  nenhuma ingerência Estatal ocorre a 

circulação de inúmeras transações, cujos registros  anônimos restam somente 

assentados no blockchain.  

 

II) DO ASPECTO ESPACIAL APÁTRIDA E A VISÃO MUNDIAL   

 

Como é sabido, a incidência espacial é um critério que se baseia na renda 

ou provento  percebido no território nacional, por residentes e não residentes no 

país e no exterior, sendo o  limite para a aplicação desse imposto a própria 

soberania tributária do Estado brasileiro.   

As criptomoedas por si só são definidas no mercado como um código 

virtual,  inexistindo fixação a território ou órgão centralizados, na medida em 

que estas representam o  efeito da digitalização do mundo. Assim, 

considerando ainda que as criptomoedas são bens  intangíveis até então 

inexistentes no mercado, inexiste norma no ordenamento jurídico pátrio  que 

preveja ou admita a possibilidade de tributos incidindo sobre criptomoedas, tal 

omissão  na lei impede a possibilidade de se considerar que estas sejam 

moedas em sentido estrito. Tal  cenário de incerteza quanto à sua natureza 

jurídica tornar-se ainda mais obscuro quando se  constata que os criptoativos 

não dependem de uma autoridade central, operando apenas no  espaço virtual. 

Na definição do dicionário Oxford (2015) acerca de uma dessas espécies,  

Bitcoin é a type of digital currency in whinch encryption techniques are used to 

regulate the  generation of units of currency and verify the transfer of funds, 

operating independently of a  central bank . Ou mesmo, de acordo com 

Fernando Ulrich, renomado economista português,  uma moeda digital peer-

to-peer, de código aberto, que não depende de uma autoridade  central .  

Destarte, são diversos os países que não possuem tributação 

estabelecida para as  operações realizadas com criptomoedas, porém, 

acreditam na sua potencialidade e já possuem  pesquisas científicas 
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relacionadas ao tema. A Rússia, por exemplo, trata a mineração como  uma 

atividade empreendedora sujeita à tributação somente se a mineradora exceder 

os limites  de consumo de energia estabelecidos pelo governo por três meses 

consecutivos. Na Itália, o  imposto sobre o valor adicionado não se aplica a 

transações nas quais a criptomoeda é trocada  por moedas tradicionais ou vice-

versa, e na Alemanha o uso de criptomoedas como forma de pagamento não é 

taxado. Em alguns países como na França, Índia e Coréia do Sul a tributação  

sobre estes criptoativos é nulo.2  

Em outras palavras, além de não depender de uma autoridade 

centralizadora as  criptomoedas não são definidas e não se encaixam aos bens 

atualmente tributados pelo  sistema Brasileiro. Merecendo, portanto, uma 

regulação própria sob pena de inviabilização do  sistema que determina 

quaisquer tipos de tributos ou requisitam a declaração destas.  

 

III) DO DIREITO  

 

Para que se torne possível a tributação de criptoativos, incidindo o 

Imposto de renda e  regulamentado nos termos em que se propõe a IN nº 

1888/2019, torna-se imperativo que  tenha ocorrido o fato gerador, e que sua 

natureza jurídica seja plenamente definida na  legislação brasileira. No entanto, 

conforme se depreende das diversas análises sobre a  temática, as 

criptomoedas não possuem um único fim, detendo características retalhadas 

de  moedas e ativos, mesmo assim, ainda não existem estudos suficientes que 

determinem com  precisão sua natureza.  

 

III.1) INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR E DA NATUREZA JURÍDICA 

 

Apesar da nomenclatura que foi concebida, a criptomoeda não pode ser 

tida como  moeda. Pois, o ordenamento jurídico brasileiro adota a doutrina do 

                                                     
2 CROCCOLINO,Mariana.https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handleCroccolino.pdf? 
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curso-legal, expressando  na moeda seu valor líquido não podendo esta ser 

recusada, protegendo sua ampla circulação e  curso-forçado fazendo da moeda 

inconversível, um instrumento monetário que não pode ser  convertido em bem 

que represente o valor nela declarado.3   

A Constituição, em seu art. 21, VII estabelece competência exclusiva à 

União para  legislar sobre o sistema monetário, que por sua vez, traz na Lei do 

’eal em seu parágrafo 1º, a  determinação de que a unidade do Sistema 

Monetário Nacional passa a ser o REAL, que terá  curso legal em todo território 

nacional . Ou seja, para que a criptomoeda fosse adotada como  moeda em 

nosso país, precisaria ter seu curso-forçado e legal, o que não é possível já que 

não  se encaixa em nenhum dos requisitos.  

Descarta-se também a ideia de classificar os criptoativos como moedas 

eletrônicas, já  que em 2014 o Banco Central pôs fim a esta indagação em seu 

comunicado a seguir:  

 

"O Banco Central do Brasil esclarece, inicialmente, que as  chamadas moedas 

virtuais não se confundem com a moeda  eletrônica  de que tratam a Lei nº 12.865, 

de 9 de outubro de  2013, e sua regulamentação infralegal. Moedas eletrônicas,  

conforme disciplinadas por esses atos normativos, são recursos  armazenados em 

dispositivo ou sistema eletrônico que permitem  ao usuário final efetuar transação 

de pagamento denominada em  moeda nacional. Por sua vez, as chamadas 

moedas virtuais  possuem forma própria de denominação, ou seja, são  

denominadas em unidade de conta distinta das moedas emitidas  por governos 

soberanos, e não se caracterizam dispositivo ou  sistema eletrônico para 

armazenamento em reais".  

 

A Comissão de Valores Mobiliários, define essas unidades digitais 

enquanto ativos  virtuais, protegidos por criptografia, presentes 

exclusivamente em registros digitais, cujas  operações são executadas e 

armazenadas em uma rede de computadores ix, deduzindo-se que  apenas 

                                                     
3 http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?GEDID=00043CD57EECF3394B797823D0
119A840170C50 618475806 
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estão sob o seu escopo aqueles ativos virtuais que a depender do contexto 

econômico  de sua emissão e dos direitos conferidos aos investidores, podem 

representar valores  mobiliários, nos termos do art. 2º, da Lei 6.385/76 .  

Ademais, ressalte-se que a controvérsia acerca da natureza jurídica das 

criptomoedas não foi  nem mesmo elucidado pelas Cortes superiores. Nesse 

sentido, cita-se o julgamento do  Superior Tribunal Justiça no conflito de 

competência:  

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA n°161.123/SP  (2018/0248430-4), j. 

28/11/2018, DJe 5/12/2018, em que o  Tribunal declarou, a partir dos 

posicionamentos exarados pelo  BACEN e pela CVM, que "a negociação de 

criptomoeda ainda  não foi objeto de regulação no ordenamento jurídico pátrio .  

 

Neste ínterim, para fins de tributação a Receita Federal vem adotando o 

entendimento  de que as criptomoedas são enquadradas no conceito de bens, 

de modo a equiparar estas a  ativos financeiros, conforme verifica-se a partir 

do perguntão, serviço vinculado à RFB que reúne as principais dúvidas dos 

contribuintes nos temas afetos à declaração de imposto de  renda:   

 

MOEDA VIRTUAL - COMO DECLARAR 447 - As  moedas virtuais devem ser 

declaradas? Sim. As moedas virtuais  (bitcoins, por exemplo), muito embora não 

sejam consideradas  como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem 

ser  declaradas na Ficha Bens e Direitos como outros bens , uma  vez que podem 

ser equiparadas a um ativo financeiro. Elas  devem ser declaradas pelo valor de 

aquisição".  

 

Do mesmo modo, o Banco Central, através de publicação oficial em 

agosto deste ano,  também reconheceu a criptomoeda como bem:   

 

"O Comitê de Estatísticas de Balanço de Pagamentos, órgão  consultivo sobre 

metodologia das estatísticas do setor externo ao  Departamento de Estatísticas do 

Fundo Monetário Internacional  (FMI), recomendou classificar a compra e venda de 

criptoativos  (especificamente aqueles para os quais não há emissor) como  ativos 
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não-financeiros produzidos, o que implica sua compilação  na conta de bens do 

balanço de pagamentos. A atividade de  mineração de criptomoedas, portanto, 

passa a ser tratada como  um processo produtivo. A recomendação foi formalizada 

no  texto Treatment of Crypto Assets in Macroeconomic  Statistics 1. Por serem 

digitais, os criptoativos não tem registro  aduaneiro, mas as compras e vendas por 

residentes no Brasil  implicam a celebração de contratos de câmbio2. As 

estatísticas  de exportação e importação de bens passam, portanto, a incluir  as 

compras e vendas de criptoativos. O Brasil tem sido  importador líquido de 

criptoativos, o que tem contribuído para  reduzir o superávit comercial na conta de 

bens do balanço de   

pagamentos".  

 

Devido a estes posicionamentos, divergentes sobre a classificação da 

criptomoeda,  podemos observar a ausência de clareza da natureza jurídica. 

Trata-se de um instituto  singular dado sua natureza jurídica até então 

desconhecida e não conceituada por nosso direito  pátrio. Em síntese, não há 

conceito que possa se encaixar em algo singulus, portanto inserir as  

criptomoedas em um instituto qualquer seria inovar na legislação extrapolando 

os limites  legais de criação do Direito pelo Poder Judiciário, inovando-se 

artificiosamente e invadindo a  esfera do Poder Legislativo.  

Em relação ao fato gerador o Código Tributário Nacional assim estabelece:   

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação  definida em 

lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.   

No caso exposto há a carência do fato juridicamente qualificado, que 

assim precípua  Miguel Reale:  

 

“m fato juridicamente qualificado é um evento ao qual as  normas jurídicas já 

atribuíram determinadas consequências,  configurando-o e tipificando 

objetivamente. Nada mais errôneo,  por conseguinte, do que confundir fato com 

fato jurídico.   

 

Para que se torne possível a tributação de criptoativos, nos termos em 

que se propõe a  IN 1888/2019, torna-se imperativo que tenha ocorrido o fato 
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gerador e que sua natureza  jurídica seja plenamente definida na legislação 

brasileira.   

Com isto, pairamos diante de uma situação na qual não conseguimos 

tributar um fato  sem ser jurídico, analogamente, do mesmo jeito que não 

conseguiríamos prender um réu sem  que este tivesse praticado um fato típico. 

Não foi possibilitado ao ordenamento jurídico  brasileiro a feitura deste debate, 

nem a escolha de qual caminho seguir, portanto, é de  conhecimento preliminar 

do Direito que para que possamos declarar a natureza jurídica de um  instituto  

e que esta possa ser enxergada como um fato no mundo jurídico, deve haver  

dispositivos neste sentido.  

 

III.2) PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE  

 

O princípio da estrita legalidade no Direito Tributário está tipificada na 

Constituição  Federal em seu art. 150, inciso I, este dispositivo traduz a ideia 

que a lei tributária deverá  estabelecer previamente o fato que dará o surgimento 

da obrigação do contribuinte, seus valores determinados a título de tributo, e 

suas consequências. Acontece que as criptomoedas não possuem natureza 

jurídica estabelecida em lei, inviabilizando o Estado de tratar sobre o  tema antes 

de gerar uma regulação própria respeitando a competência da União para tanto.   

Em vista do Direito Positivo Brasileiro quanto ao Código Tributário 

Nacional, em seu  artigo 3.°, estabelece que o tributo é cobrado "mediante 

atividade administrativa plenamente  vinculada", vinculando portanto não 

somente a atividade administrativa mas toda a legislação  pátria, sem lei que 

reconheça a criptomoeda como um fato jurídico não pode o Estado  estabelecê-

lo através de outros instrumentos normativos aquilo que deverá estar reservado 

a  lei, vide Princípio da Reserva Legal4 

 

                                                     
4 Nas preciosas lições do professor Marcelo Novelino: O princípio da reserva legal incide apenas 
sobre campos  materiais específicos, submetidos exclusivamente ao tratamento do Poder 
Legislativo (leis em sentido estrito). 
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III.3) PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE, A NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS  

PRETÉRITOS  

 

Analisando o caso em questão fica claro o desrespeito ao princípio da 

irretroatividade  tributária constantes em nossa Carta Magna art. 150 inciso III 

alínea a), que assim dispõe:  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao  contribuinte, 

é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal  e aos Municípios:  

III - cobrar tributos:  

a)em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da  vigência da 

lei que os houver instituído ou aumentado.   

Visto que, a autuação foi embasada nas informações prestadas pela 

Exchange, a qual  conduziu as transações nos termos da Instrução Normativa 

RFB nº 1.888/2019, não é possível  a utilização destas para embasar autuação 

fiscal.   

Acontece que Jorge Pereira realizou as transferências no período 

constante de 2016 à  2017, não permitindo que a lei satisfaça seus efeitos a 

fatos que não subsequentes a ela. Os  fatos geradores que serão atingidos por 

ela serão aqueles posteriores a 1º de agosto de 2019,  não se pode admitir que 

uma Instrução Normativa instituída em 2019 possa vir atingir fatos  geradores  

ocorridos em 2016 ou 2017.  

Metaforicamente, em busca de tributar a qualquer custo o novo mundo 

de criptoativos,  a ’eceita acaba por receber e fazer um banquete com maçãs 

podres  das Exchanges. As  informações das operações realizadas foram 

prestadas de forma pretérita à sua  obrigatoriedade instituída pela instrução 

normativa. Mesmo que prestadas de forma  voluntária, as informações só 

teriam obrigatoriedade a partir de agosto. Não há como serem  base da 

autuação.   
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III.3.1) QUESTÕES INCONSTITUCIONAIS ACERCA DA IN 1.888/20 

 

Tendo como preceito o princípio da igualdade, indaga-se: Se um 

contribuinte adquirir  e efetuar trocas de criptomoedas por conta própria, como 

a Receita será capaz de tributar?  Não havendo a obrigatoriedade da 

intermediadora de operações prestar informações, como a  Receita às 

fiscalizará? Qual será a fonte da informação? A boa vontade de todos os  

contribuintes brasileiros de informar as operações realizadas mensalmente?   

A Instrução Normativa claramente infringe o princípio da igualdade, pois 

a forma que  encontrou de retirar as informações à força do contribuinte foi 

através das Exchanges,  prestadoras de serviço, serviço este facultativo para a 

realização das operações. Os usuários  do sistema que optam por realizar as 

operações por conta própria, continuam sendo invisíveis,  enquanto pessoas 

como João Pereira, são tributados.   

A busca pelo poder de polícia sobre o novo sistema de criptomoedas, o 

qual carece de  regulamentação atualmente, não devem passar por cima de 

preceitos básicos do Direito  Brasileiro, muito menos contrariar princípios 

expressos na Carta Mãe deste país. A  Constituição Federal traz em seu art. 5°, 

o princípio da Igualdade, de considerável  importância, percebido muita da 

vezes como sobreprincípio  para Paulo de Barros Carvalho,  carrega a ideia que 

é posto de forma voltada para a esfera tributária no art 150, II:   

 

É vedado (...) instituir tratamento desigual entre contribuintes  que se encontrem 

em situação equivalente, proibida qualquer  distinção em razão da ocupação 

profissional ou função por ele  exercida, independentemente da denominação 

jurídica dos  rendimentos, títulos ou direitos .   

 

Com base no princípio dos privilégios odiosos , tributar somente parte 

das pessoas  que fazem uso de um determinado sistema é um ato 

discriminatório por parte do poder  Estatal. Os fins não justificam os meios, 

ansiar pelo conhecimento de movimentações deste novo sistema não pode 
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jamais prejudicar os contribuintes e causar abusos de poder.5 Tememos ser 

este o objetivo do poder público, tributar a qualquer custo, o mais rápido  

possível um novo sistema que o Estado não possui conceituações definidas, 

usando meios  ilegais e desproporcionais.   

A faculdade do contribuinte em adquirir ou não um serviço fica agora 

pautada pela  iminência de ter seus dados divulgados todo mês, ideia 

totalmente contrária da qual quando  decidiu por adentrar no sistema per to 

per  das criptomoedas.  

 

III.4)DISPONIBILIDADE JURÍDICA/FINANCEIRA DO IMPOSTO DE RENDA  

 

Nossa Carta Magna, em seu art. 153, III, dá competência à União para 

instituir  impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza, a qual o faz 

no art. 43 do Código  Tributário Nacional. Tal artigo traz o Imposto de Renda, 

tendo como fato gerador a  disponibilidade econômica ou jurídica do acréscimo 

patrimonial denominado de renda quando  decorrente do capital, do trabalho ou 

da combinação de ambos, e proventos de qualquer  natureza nos demais casos 

não enquadrados no anterior. O conceito jurídico de renda é tido  então como 

acréscimo patrimonial em sua dimensão quantitativa, traduzida 

necessariamente  em valores monetários líquidos.   

Conforme o posicionamento adotado por Ricardo Alexandre, as 

aquisições de  disponibilidade jurídica ou econômica se dão por:  

 

- Aquisição de disponibilidade jurídica é a obtenção de direitos  de créditos, não 

sujeitos à condição suspensiva. -Aquisição econômica é a obtenção da faculdade 

de usar, gozar  e dispor de dinheiro ou coisas nele conversíveis, entrados para o   

patrimônio do adquirente por fato ou ato jurídico .  

 

Na íntegra, o CTN (Código Tributário Nacional) exige apenas a aquisição 

                                                     
5  TORRES, Heleno. Temporalidade e Segurança jurídica  Irretroatividade e Anterioridade 
Tributárias  Temporality and Legal Certainty  Predictability and Revista da PGFN / 
Procuradoria-Geral da Fezenda  Nacional - v. 1, n. 1 (jan./jun. 2011). Brasília : PGFN, 2011 
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de  disponibilidade econômica, bastando que o patrimônio seja acrescido por 

um direito ou por  um elemento material, sem a necessidade deste direito ser 

acessível ou de dificultosa  liquidação. Com isso, basta que seja 

economicamente avaliado e efetivamente acresçam ao  patrimônio.   

Apesar disto, aos olhos do Juiz Marcelo Guerra (2017, pag. 206), 

observa-se que a  doutrina, de forma uníssona, entende que a disponibilidade 

econômica é sinônimo de  disponibilidade financeira. Enquanto a primeira 

ocorre com o simples acréscimo patrimonial,  independente da efetiva 

existência dos recursos, deve ser seguida, a segunda, pressupõe a  existência 

física dos recursos em caixa. Ou seja, recebimento de fato do valor tido como  

renda.  

Em comentário ao art. 43 do Código Tributário, afirma o jurista que a 

legislação  ordinária, na prática, tem como base, exclusivamente, a 

disponibilidade financeira, de modo  geral em relação às pessoas físicas, 

devendo somente incidir o imposto de renda quando a  renda dispor de 

utilidade.   

A disponibilidade jurídica por sua vez, se dá quando o contribuinte detém 

o crédito do  valor, embora o valor em si não tenha sido incorporado 

efetivamente ao seu patrimônio, sendo  somente necessário a titularidade 

jurídica do rendimento. Vale confrontar o entendimento de  que Jorge provinha 

de tal disponibilidade, devemos levar em consideração que a criptomoeda  não 

possui natureza jurídica estabelecida, ou seja, as consequências jurídicas, por 

sorte a  incidência de tributos face a criptomoeda levam em consideração a 

forma de utilização desta,  no presente caso há de se observar que os bitcoins 

não foram transferidos para a moeda  corrente nacional e consequentemente 

não podem ser considerados acréscimos patrimoniais.   

Portanto, a verdadeira disponibilidade somente se caracteriza quando o 

contribuinte  puder dispor do lucro sem restrições. Não há ganho de capital 

tributável neste caso, tendo em  vista que não ocorreu a efetiva realização das 

criptomoedas, ou seja, sua venda do campo  virtual para a moeda de curso 

forçado.   
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III.5) A NÃO OCORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO  

 

As próprias características de funcionamento do bitcoin e do litcoin 

impedem que se  apure a sua liquidez real, não permitindo a apuração de um 

valor exato. Contrariando o princípio da realização que sustenta: os 

rendimentos, ganhos de capital e demais proventos  só podem ser submetidos 

a imposto quando efetivamente realizados  e não enquanto  permanecerem 

num estado meramente potencial ou virtual.   

Victor Borges Polizelli (2009, pag.107), em sua tese, expôs o seguinte:  

 

 Preferiu a legislação tornar mais imperativa a aplicação do  princípio da 

realização, elegendo como ato deflagrador da  aquisição da renda o recebimento 

em dinheiro (ou em bens).  Com isso, dentre diversos eventos possíveis para a 

concretização  do princípio da realização (fechamento do contrato,  

desenvolvimento e conclusão da atividade econômica etc.),  escolheu-se o ato de 

recebimento por ser o que oferece maior  certeza quanto à verificação concreta do 

ganho tributável .6 

 

Na primeira operação em ocorreu a troca entre bens virtuais, duas 

espécies de  criptomoedas, não houve lucro aferido, pois, foram meramente 

avaliadas em reais e não  convertidas, isto é, apenas trocou-se o 

correspondente em Bitcoin para outro em litcoin.  Percebe-se aqui que inexistiu 

ganho de riqueza por parte do contribuinte. E caso entenda-se de  modo diverso, 

tal riqueza não ingressou efetivamente em seu patrimônio. Isso resta-se  

verificado pelo fato de que o status quo do Contribuinte em relação a sua moeda 

digital  continuou o mesmo, especialmente por este continuar com uma moeda 

digital . Hipótese  diversa seria se tal rendimento tivesse sido incorporado ao 

patrimônio com a transferência  para o real e então o Contribuinte ter adquirido 

outras criptomoedas ou qualquer outro bem ou  serviço.  

A quantia de R$3.500 investidos na compra de um bitcoin, em momento 

algum foi  convertida novamente para o real pelo contribuinte, a valorização da 

                                                     
6 http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-18112011-145517/pt-br.php 
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criptomoeda de nada  importa se esta não goza de liquidez e estabilidade, ou 

seja, até que venha a se desvencilhar  do campo virtual é de bom senso 

considerar que não foi logrado lucro algum, não houve neste  caso ganho de 

capital, que só irá ocorrer se no caso hipotético a moeda  for transferida para  

moedas legais, acrescentando o patrimônio do contribuinte efetivamente.   

Ressalte-se que, em última análise, o caso levado a julgamento pelo 

presente recurso  extraordinário está discutindo a própria existência das 

criptomoedas como meio de  pagamento. E considerar que a simples troca de 

uma espécie de criptoativo por outro de  mesmo gênero, mesma lógica de 

funcionamento, como uma realização tributável, é impedir  toda essa nova 

revolução da economia digital. A França, por exemplo, detém uma linha de  

pensamento amigável com o contribuinte neste sentido, impulsionando o 

crescimento do  mercado de criptomoedas visando futuramente lucros 

maiores.   

Citando o Ministro francês, Bruno Le Maire:  Acreditamos que o 

momento em que os ganhos são convertidos  em dinheiro tradicional é o 

momento certo para avaliar os  impostos .  

Na segunda parte da autuação, a receita busca tributar através do 

Imposto de Renda a  aquisição de um carro, em operação fixada em uma 

quantia em reais. Torna-se mister exaltar  o princípio da realização também 

presente nesta parte da autuação, assim como na anterior,  não houve a 

conversão da criptomoeda para a moeda de curso legal nacional, a operação foi  

somente fixada em valores da moeda Real, nunca saindo do plano virtual.   

O que de fato ocorreu foi a mudança de propriedade das criptomoedas. 

Jorge fez uma  operação dentro de um universo virtual, de fato ocorreu a 

transferência por meio do sistema  per to per  das criptomoedas  falar melhor 

aqui, a operação se resume à troca de  propriedade de Jorge para a 

concessionária, dos litcoins que ainda se encontram no plano  virtual, uma mera 

expectativa de direito, tendo em vista não ser lastreado nem garantido pelo  

Estado. A tributação destas criptomoedas deve ocorrer quando atingirem o 

mundo real,  caracterizando sua realização, seu lucro, e assim a notada 
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incidência do Imposto de Renda.   

Se por outro lado, hipoteticamente, o contribuinte tivesse trazido suas 

criptomoedas  para o plano da moeda de curso forçado adotada em todo 

território nacional, gozando de plena  liquidez o imposto de renda incidiria sobre 

este lucro efetivo. De acordo com a estrutura legal  tributária do Brasil a permuta 

entre uma coisa sem natureza jurídica existente, e um bem, não  é fato gerador 

do IRPF, não existindo a possibilidade de aferir lucro algo que não carrega uma  

identidade jurídica. A simples propriedade do carro, que é o que Jorge detêm no 

momento,  não é tributada do modo pretendido pela receita.   

 

III.6) IMPOSTO INCIDENTE SOBRE A PROPRIEDADE DO CARRO  

 

Já argumentado no tópico anterior, o que a receita busca tributar na 

segunda parte de  sua autuação é o ganho de capital obtido pela permuta 

realizada entre os Litcoins e o carro o  que não é possível, pois as criptomoedas 

ainda não foram realizadas. Já que permaneceram no  universo virtual, somente 

trocando de proprietário. Podemos trazer a mesma lógica para este  argumento, 

a permuta fez com que o carro trocasse de proprietário, antes da 

concessionária,  agora de Jorge.  

Até a presente data, durante o trabalho de pesquisa para fundamentar 

esta peça, não foi  encontrado nenhum posicionamento, doutrina, 

jurisprudência ou lei que disponha sobre a  incidência do IRPF em hipóteses nas 

quais o fato gerador seja a propriedade que o  contribuinte exerce sobre um 

veículo. Ao contrário, a Constituição da República, desde 1993,  dada a Emenda 

Constitucional n°3, prevê em seu art. 155, a competência dos Estados do  

Distrito Federal para instituir impostos sobre a propriedade de veículos 

automotores.  Acreditamos que Jorge possuir um carro se encaixe mais nesta 

hipótese de tributação.   

’icardo Alexandre (2019, pag. 754), analisa que a hipótese de incidência 

será a de  encontrar alguém na situação de proprietário de veículo automotor 

na data que que a lei  considera efetivamente verificado o fato gerador do 
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tributo .   

Passível de entendimento que Jorge ao realizar a permuta se tornou 

proprietário do  carro, não obteve ganho de capital algum, somente tornou-se 

proprietário de um veículo  entanto a concessionária, proprietária das 

criptomoedas que devem ser tributadas quando  realizadas.   

 

IV) DA CONCLUSÃO   

 

Em um pleno Estado democrático de Direito, inadmissível aceitar que em 

nome do  déficit nas contas públicas o Estado possa criar tributos abusivos de 

forma que não haja nem  ao menos transparência em relação a legalidade 

destas imposições tributárias, asseguram a  carga tributária excessiva 

suprimindo o interesse público e o constitucionalismo moderno,  onde cabe a 

lei definir o direito da sociedade de forma que a própria sociedade elege e  

controla os que detêm poder, que estão a seu serviço, e não a sociedade a 

serviço dos  detentores de poder.  

Pesquisas já realizadas por Daude e Melguizo 7  demonstram que os 

países onde a  relação entre cobrança de tributos e alocação de recursos 

encontra-se em desequilíbrio,  costumam apresentar um baixo índice de 

legitimidade fiscal, a crise que assola ainda o Brasil  cria um propenso território 

para um Estado totalitário de forma que os contribuintes são meros  

instrumentos para arrecadação de um estado que faz uso de seu poder sem 

observar o  Princípio da Supremacia do Interesse Público para que atue em 

benefício da coletividade.   

Destarte, é de suma importância que o poder judiciário leve em conta a 

superveniência  da crise na conjuntura econômica brasileira, o abuso do poder 

político, e que leve em  consideração os princípios da boa fé e supremacia do 

interesse público.  

                                                     
7 DAUDE, Christian; MELGUIZO Ángel. Taxation and more representation? On fiscal policy, social 
mobility  and democracy in Latin America. Working paper nº294  OECD Development Centre. 
September 2010.p.7 
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A necessidade de diversos ajustes fiscais acarreta a uma injustiça 

tributária dura, as  contraprestações  do Estado ficam a desejar em qualidade 

em termos distributivos e de  serviços sociais, verifica-se, pois, que o aumento 

da receita fiscal decorre de diminuição das  garantias dos contribuintes, 

afrontando princípios como a da legalidade, proporcionalidade,  razoabilidade e 

segurança jurídica. Torna-se fundamental como bem sugere o Advogado,  

responsável pelo Departamento de Fiscalidade na Franco Caiado, Tiago 

Guerreiro, que  Torna-se fundamental criar uma cultura de um Estado de Direito 

com posições igualitárias  dos dois participantes, do Estado  através dos seus 

serviços  e dos cidadãos  enquanto  sujeitos passivos 8 

 

V) DOS PEDIDOS  

 

Por todo o exposto e razões acima expostos, tendo em vista que todos 

os requisitos de  admissibilidade foram preenchidos, vem respeitosamente, 

perante V. Exas.;  

a) Requerer, que seja conhecido o presente recurso extraordinário, e que  

seja dado provimento para o fim de descaracterizar as operações feitas por 

Jorge como  hipóteses de incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física, 

anulando a autuação  baseada no art. 118 do Código Tributário Nacional, art. 

21, inciso I, da Lei nº 8.981 e  no art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 7.713/88. Tendo 

sido a multa aplicada com base no art.  44, inc. I, da Lei nº 9.430/96, tendo como 

taxa de juros a SELIC, com base no disposto  na Lei 9.065/65, dado ao seu teor 

inconstitucional.  

Nestes termos,  

Pede deferimento.  

 

 

 

                                                     
8 ALMEIDA, Daniel. GOMES, Fabio. CATARINO João. Garantias dos Contribuintes no Sistema 
Tributário.  Homenagem a Diogo Leite de Campos. Ed. Loyola, Garantia da Justiça Tributária, p. 
665, GUERREIRO, Tiago.  2013. 
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JORGE PEREIRA, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem,  

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus 

advogados  que ao final subscrevem, por ocasião do julgamento pautado para 

os dias 05 de 06  de novembro de 2019, apresentar MEMORIAIS, com o objetivo 

de reforçar os fatos  relevantes e o direito aplicável na resolução do presente 

Recurso Extraordinário.  

 

1. DELIMITAÇÃO DA LIDE  

 

Consoante exposto nas razões recursais, a medida judicial em discussão  

detém a finalidade da obtenção pelo Recorrente da desconstituição das 

autuações  expedidas pelo Recorrido, no que concerne a incidência de Imposto 

de Renda sobre  ganho de capital nas operações de permuta envolvendo 

criptoativos, as quais  possuem o respaldo legal no art. 153, inciso III, da 

Constituição Federal e art. 43 e  seguintes do Código Tributário Nacional.  

 

2. BREVE SÍNTESE FÁTICA  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Sr. Jorge Pereira, ora  

Recorrente, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal 

competente, o qual manteve a r. sentença que julgou totalmente improcedente 

os argumentos  lançados na peça inicial. 

Os fatos que ensejaram a autuação ocorreram da seguinte forma: o 
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Recorrente, atento para as novas formas de investimento, adquiriu no ano de 

2016 uma unidade  do criptoativo denominado Bitcoin, via Exchange 

domiciliada no Brasil, pela  importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), informando em sua  Declaração Anual do Imposto de Renda como 

aquisição de bens e direitos.  

Como é usualmente realizado no ambiente negocial dos criptoativos, foi  

oportunizado para o Recorrente, em 2017, a troca de sua unidade de Bitcoin por 

outra  criptomoeda conhecida como Litcoin.  

Diante dessa situação, o Recorrente decidiu por efetuar a troca de sua 

unidade  Bitcoin, por 150 (cento e cinquenta) unidades de Litcoin, que à época 

representavam  R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Insta salientar que 

nesta operação não houve  nenhum tipo de torna.   

Ainda em 2017, chegou ao conhecimento do Recorrente que uma  

concessionária de veículos trocava seus automóveis por criptoativos. Então, o  

Recorrente vislumbrou que a troca de suas unidades Litcoin em um automóvel 

seria  melhor forma de gerir seu patrimônio, razão pela qual efetivou a troca de 

suas 150  (cento e cinquenta) unidades de Litcoin por um veículo que à época 

era estimado em  R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).   

Após dois anos, em meados de 2019, para a surpresa do Recorrente, a 

Receita  Federal do Brasil - RFB, iniciou uma fiscalização que resultou na 

lavratura de um Auto  de Infração.   

A Autuação baseou-se nos artigos 118 do Código Tributário Nacional - 

CTN1; art. 21, inciso I, da Lei 8.981/952; parágrafos 3º e 4º da Lei nº 7.713/883; 

                                                     
1 CTN. Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: I  da validade 
jurídica  dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem 
como da  natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; II  dos efeitos dos fatos efetivamente 
ocorridos. 
2  Lei 8.981/95. 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 a seguintes  alíquotas: I  15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que 
não ultrapassar R$ 5.000.000,00  (cinco milhões de reais). 
3 Lei 7.713/88. Art. 3º. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, 
ressalvado  o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. [...] § 3º Na apuração do ganho de capital 
serão consideradas as  operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos 
ou cessão ou promessa de  cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por 
compra e venda, permuta, adjudicação,  desapropriação, dação em pagamento, doação, 
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e, art.44, I,   

da Lei 9.430/964, sendo este último a previsão de multa. Sinteticamente, 

as razões da  d. Fiscalização foram:  

(i) ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda, sob o ganho 

de  capital na operação entre Bitcoin e Litcoin, em 2017;   

(ii) ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda sob o ganho 

de  capital, na operação entre Litcon e o automóvel, em 2017; e  

(iii) ter deixado de informar em sua Declaração de Ajuste Anual as 

operações  realizadas efetuadas com os criptoativos.  

Inconformado com a Autuação, nada mais restou ao Recorrente senão 

buscar  a garantia de seus direitos junto ao Poder Judiciário.   

Diante do recebimento do presente Recurso Extraordinário, tal como a 

inclusão  na pauta de julgamento para os dias 5 e 6 de novembro de 2019, 

apresenta-se os  presentes memoriais para reforçar as razões de fato e direito 

pelas quais deve ser  reconhecida a inconsistência da referida autuação, haja 

vista sua manifesta  contrariedade à preceitos constitucionais.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

 

Como narrado, o caso envolve duas operações de permuta - sendo uma 

entre  criptoativos e outra entre criptoativos e um veículo, bem como a apuração 

de ganho  de capital. Diante da complexidade fática observada, anteriormente à 

fundamentação  recursal propriamente dita, necessário se faz traçar algumas 

premissas.  

                                                     
procuração em causa própria, promessa de compra e  venda, cessão de direitos ou promessa 
de cessão de direitos e contratos afins. § 4º A tributação  independe da denominação de 
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou  nacionalidade da fonte, da 
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas  ou proventos, 
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e  a 
qualquer título. 
4 Lei 9.430. Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I 

 de  75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição 
nos casos  de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração 
inexata. [...] 
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Para tanto, as premissas irão abordar o conceito de renda na 

Constituição  Federal de 1988, o conceito de renda no Código Tributário 

Nacional e o conceito de  ganho de capital.  

 

3.1. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA  
 

Como bem aponta Roque Antônio Carrazza, o Sistema Tributário 

Nacional é  totalmente constitucionalizado, de modo que a norma padrão para 

a incidência de  todos os tributos está presente na Carta Magna, ainda que de 

forma indireta.5  

Destarte, para permitir a intelecção da discussão que ora se julga, se faz  

necessário elucidar o conceito de renda, previsto no art. 153, inciso III, da 

Constituição  da República, in verbis:  

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:  

III - renda e proventos de qualquer natureza;  

Como se vislumbra pela redação do dispositivo supracitado, não existe 

uma  definição expressa do conteúdo vernacular de renda , mas é pacífico 

tanto pela  doutrina quanto pela jurisprudência que a definição do conceito de 

renda não se  encontra à disposição do legislador infraconstitucional.678 

Além disso, convém ressaltar que, embora o conceito de renda esteja 

                                                     
5 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, Editora Malheiros, 1999, 
pág.  337. 
6 GONÇALVES, José Arthur Lima. Imposto sobre a renda - pressupostos constitucionais. 1ªed. 
2002.  p.175 está sedimentado que o conceito de renda não pode ficar  e não fica  à 
disposição do  legislador infraconstitucional e que, por outro lado, o conceito de renda não está 
explicitado no texto  constitucional, impõe-se deduzir um conceito de renda pressuposto pela 
Constituição . 
7 RE 188.684-6/SP. I–POSTO DE ’E—DA (...) para o efeito do artigo 153, III, da Constituição, é  
questão constitucional, com entendeu o acórdão recorrido, até porque não pode a lei 
infraconstitucional  definir como renda o que insitamente não o seja . (STF, 1ª T. ’E 188.684-
6/SP, Min. Moreira Alves,  abr/02). 
8  CARRAZZA, Roque Antônio. A natureza meramente interpretativa do art. 129 da Lei nº 
11.196/05, o  imposto de renda, a contribuição previdenciária e as sociedades de serviços 
profissionais. RDDT 154m  jul/08, p. 109. (...) nem se alegue que a noção de renda tributável não 
é constitucional, porque existem  abatimentos e deduções que só podem ser efetuados quando 
permitidos pela legislação ordinária. É  que esta, em última análise, limita-se a enuncia-los de 
modo formal e categórico, tendo em conta  valores que a Carta Magna consagra (vida, saúde, 
alimentação, moradia, instrução própria e de  dependentes, continuidade da empresa, livre 
concorrência etc).  
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implícito  no texto constitucional, este ainda é de grande relevância e vincula de 

igual modo o  Poder Legislativo e a Administração Pública.   

Neste sentido, o professor Aliomar Beleeiro aduz que não existe distinção 

entre  os conceitos constitucionais implícitos e explícitos, devendo ambos 

serem respeitados  de igual modo9.  

Para traçar as linhas exegéticas do conceito, apoia-se nos ensinamentos 

do  Professor Humberto Ávila,10 que inicia a trilha para a construção do conceito  

constitucional de renda analisando os princípios materiais (dignidade humana,  

igualdade, razoabilidade, propriedade privada, proporcionalidade). Ao cabo do  

caminho, o ilustre professor propõe uma delimitação positiva de renda, que 

então  consiste em uma fonte produtiva decorrente de uma atividade 

organizada para tal  fim .   

Em contrapartida (segue o autor), por meio de uma delimitação negativa,  

através de exclusão de outras figuras constitucionais, como o patrimônio, o  

faturamento e os lucros, vislumbra-se que renda é o resultado positivo entre 

receitas  e despesas, de acordo com a capacidade contributiva . Ou seja, 

somente esta  

diferença positiva pode ser objeto de tributação.11 Este posicionamento é  

acompanhado também pelo Professor Paulo Ayres Barreto12 

Em vistas dessas considerações, é de se concluir que as normas  

infraconstitucionais não podem conceder conotações e conceituações de renda 

e  proventos, desbordante do sentido admissível de sua intelecção 

constitucional.  

                                                     
9 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 1. Ed, Rio de Janeiro: 
Forense,  1951. 
10 ÁVILA, Humberto. Conceito de Renda e Compensação de Prejuizos Fiscais; Fundamentos do 
Estado  de Direito; Teoria da Igualdade Tributária - 3ª Ed. 2015. p.32. 
11 Idem. p. 34. 
12 A expressão renda e proventos de qualquer natureza é de ser interpretada, nos estritos 
termos em  que constitucionalmente plasmada, como acréscimo a um dado conjunto de bens 
e direitos  (patrimônio), pertencente a uma pessoa (física ou jurídica), observado um lapso 
temporal necessário  para que se realize o cotejo entre determinados ingressos, de um lado, e 
certos desembolsos, de outro.  Tomaremos a expressão proventos de qualquer natureza como 
espécie do gênero renda,  pressupondo-se sempre a verificação de efetivo acréscimo 
patrimonial. (BARRETO, Paulo Ayres.  Imposto de renda e preços de transferência, p. 72). 
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3.2. DE RENDA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DO GANHO DE  CAPITAL  

 

Observado os critérios constitucionalmente previstos e delineados no 

tópico  anterior, passa então ao enfrentamento do conteúdo normativo 

infraconstitucional que  é pertinente ao tema.   

O artigo 43, incisos I e II do CTN, institui o tributo preconizado pelo 

Constituinte  originário. Concebendo a renda como produto do capital, do 

trabalho ou da  combinação de ambos, [hipótese do inciso primeiro] enquanto 

os proventos de  qualquer natureza, estes devem ser compreendidos como os 

acréscimos patrimoniais  que não se enquadram nas hipóteses de renda 

[hipótese do inciso segundo]. 13  14  Em suma, a ideia posta pelo legislador 

infraconstitucional é que a hipótese de  incidência do Imposto de Renda é a 

disponibilidade econômica ou jurídica da renda  ou dos proventos de qualquer 

natureza15.   

Sem citar diretamente o que diz o texto positivo, é indutivo o raciocínio 

de que  Vossas Excelências estão diante de uma suposta hipótese de ganho de 

capital e para  que não ocorram saltos lógicos na construção da presente 

argumentação, passa a  delinear o que é ganho de capital e sua expressa 

imposição legal, o qual pressupõe a  disponibilidade econômica ou jurídica, o 

que de fato não ocorreu no presente caso.   

Sem distanciar do que prevê os dispositivos legais, para encontrar o 

                                                     
13  CTN. 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  da 
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 de renda independe da 
denominação da receita ou do rendimento, da  localização, condição jurídica ou nacionalidade 
da fonte, da origem e da forma de percepção. § 2º Na  hipótese de receita ou 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. 
14 Segue o mesmo entendimento o Professor Humberto Ávila em sua obra sobre o conceito de 
renda e  a compensação com os prejuízos fiscais. AVILA, H. B. Conceito de Renda e 
Compensação de Prejuízos  Fiscais. São Paulo: Malheiros Editores, 2011. 
15 —esse sentido, corrobora com o raciocínio Luís Eduardo Schoueri: O que importa para o 
legislador  complementar é haver alguma disponibilidade, se não houver disponibilidade não há 
tributação.   (TRIBUTOS EM ESPÉCIE: fundamentos e Elementos. Eduardo Marcial Ferreira 
Jardim / João Bosco  Coelho pasin / coordenadores (1 impostos sobre a renda das pessoas 
físicas, Luís Eduardo Schoueri)  pag. 11 
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conceito  de ganho de capital recorre-se das previsões postas no Regulamento 

do Imposto de  Renda, que disciplina o tema, informando ganho de capital como 

a diferença positiva  entre o valor de custo do bem e seu valor de alienação16.   

Ilustrativamente, é possível exemplificar essa diferença positiva, como o 

valor  acrescido ao patrimônio do contribuinte que compra uma ação por R$ 

10,00 (dez  reais) e a vende no dia seguinte por R$ 15,00 (quinze reais).   

É este acréscimo de R$ 5,00 (cinco reais) será utilizado como base de 

cálculo  para incidência do imposto.   

Ainda, seguindo o exemplo acima exposto, para que se verifique a 

incidência  do imposto é necessário que o acréscimo patrimonial seja 

disponibilizado para o   

contribuinte, ou seja, o imposto irá incidir somente quando os R$ 5,00 

(cinco reais)  estiverem disponíveis.17 

Essa é a sistemática aceita pelos entes tributantes, porque até que se 

tenha a  disponibilidade não se sabe ao certo qual será o quantum debeatur. 

Pensamentos que  não seguem essa linha incorrem na tentativa de tributar a 

mera expectativa de ganhos  futuros, o que é manifestamente contrário ao 

princípio da capacidade contributiva (que  será devidamente abordado em 

tópico próprio)18.  

Neste sentido, os ilustríssimos professores André́ Mendes Moreira e 

Fernando  Daniel de Moura Fonseca, lecionam sobre os motivos pelos quais 

deve se aguardar a  realização da renda para auferir o quantum devido. Nas 

                                                     
16 Regulamento do Imposto de Renda. Decreto 9.580/18. Art. 148. O ganho de capital será 
determinado  pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição, apurados 
nos termos  estabelecidos no art. 134 ao art. 147. 
17 —este sentido aduz Luís Eduardo Schoueri que a renda estará disponível a partir do momento 
em  que o contribuinte possa dela se valer para pagar o seu imposto. T’IB“TOS E– ESPÉCIE:  
fundamentos e Elementos. Eduardo Marcial Ferreira Jardim / João Bosco Coelho pasin / 
coordenadores impostos sobre a renda das pessoas físicas, Luis Eduardo Schoueri) pag. 11 
18 Apenas os ganhos de capital efetivamente realizados podem ser tidos como rendimentos 
tributáveis.  São três os principais motivos para tanto: a) dada a diversidade de ativos capazes 
de sofrerem  valorização em um dado intervalo de tempo, seria impraticável que o Fisco 
buscasse tributar essa  valorização em bases correntes; b) a tributação de ganhos não 
realizados poderia violar a capacidade  contributiva, na medida em que não se tem certeza de 
sua ocorrência no futuro; e c) poderia ainda levar  à alienação do ativo com a finalidade exclusiva 
de pagamento do tributo. 
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palavras dos autores:   

 

Isso por que: a) o ganho de capital, ainda que sujeito a disciplina jurídica  diversa 

dos demais rendimentos, não pode ser considerado um tributo à  parte, sendo certo 

que a sua tributação não prescinde da existência de renda,  ou seja, de acréscimo 

patrimonial que tenha sido adquirido, realizado e que  esteja disponível;  

b) a disciplina jurídica do ganho de capital exige que ele esteja  financeiramente 

realizado, ou que a sua realização possa ser presumida em  razão do recebimento 

de ativos altamente líquidos (quase-moeda), o que  certamente não é o caso de 

cotas de uma sociedade limitada;  

c) a operação de integralização de capital não pode ser comparada a uma  compra 

e venda, uma vez que o bem ingressante (cotas) teve, para fins  tributários, o 

mesmo valor do bem integralizado (imóvel), o que evidencia a  ocorrência de 

verdadeira permuta. Em contratos dessa natureza, por  definição, ausente a torna, 

não há ganho ou perda, uma vez que os ativos  objetos do contrato possuem, para 

as partes em questão, valores  equivalentes;  

d) configurada uma operação de permuta, não se estará diante de uma não  

tributação de eventual ganho, mas apenas de seu diferimento, já que o bem  

recebido em permuta herda o custo de aquisição do bem substituído, o que  

manterá preservado o ganho para o momento de sua realização, tal como  exige a 

Constituição;  

e) a tributação de ganhos não realizados fere o princípio da capacidade  

contributiva, ao gravar o patrimônio e não a renda.  

 

O pensamento trazido pelos doutrinadores ilustra de forma mais que 

suficiente  a impossibilidade de se tributar uma mera expectativa de direito.   

Conceitualmente, tem-se que a disponibilidade econômica está atrelada 

a  percepção financeira, ou seja, a efetiva integração do patrimônio com a 

entrada de  dinheiro. Em contrapartida, a disponibilidade jurídica consiste no 

direito inequívoco de  aferir a renda e sobre ela dispor livremente, ou seja, não 

consiste, ainda, na percepção  física de valores, mas sim na certeza de seu 

recebimento, aferível pela existência de  um direito ao recebimento deste 

acréscimo patrimonial.  

Corrobora com este raciocínio o entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal  de Justiça quando do julgamento do REsp nº 983134/RS, no qual se 
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teceu importante  distinção entre disponibilidade econômica e jurídica. Veja-se:  

 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O  LUCRO. 

EMPRESAS CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR.   

DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA DA RENDA. ARTS. 43, § 2º,  DO CTN E 

74 DA MP 2.158-35/2001. 1. O art. 43 do CTN, sobretudo o seu §  2º, determina que 

o imposto de renda incidirá sobre a disponibilidade  econômica ou jurídica da renda 

e que a lei fixará o momento em que se torna  disponível no Brasil a renda oriunda 

de investimento estrangeiro. (...) 4. Não  se deve confundir disponibilidade 

econômica com disponibilidade financeira  da renda ou dos proventos de qualquer 

natureza. Enquanto esta última se  refere à imediata utilidade  da renda, a segunda 

está atrelada ao simples  acréscimo patrimonial, independente da existência de 

recursos financeiros.  (STJ - REsp: 983134 RS 2007/0207124-7, Relator: Ministro 

CASTRO MEIRA,  Data de Julgamento: 03/04/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de   

Publicação: DJ 17.04.2008 p. 1) (grifei)  

 

Pois bem, uma vez realizada a diferenciação entre as espécies de  

disponibilidade da renda, se faz necessário elucidar que existem peculiaridades 

na  incidência do Imposto de Renda de pessoa física, em decorrência desta 

operar pelo  regime de caixa.  

Nesta toada, entende-se que o regime de caixa considera a existência da 

renda  a partir do momento em que ocorrer sua efetiva integração ao patrimônio, 

ou seja,  quando houver a disponibilidade econômica. Em consonância com este 

entendimento  encontram-se diversos dispositivos legais que abordam o 

imposto sobre a renda de  pessoa física.19 

Neste sentido, a Lei nº 7.713 dispõe em seu art. 2º que o Imposto de 

Renda  das pessoas físicas será devido à medida em que os rendimentos forem 

percebidos. Assim, admitir a incidência do Imposto de Renda de pessoas físicas 

pela  disponibilidade econômica, este, por sua vez, próprio da tributação de 

pessoas  jurídicas, estaria se admitindo uma tributação confiscatória, haja vista 

que este cenário  acarretará situações nas quais o contribuinte não tenha 

                                                     
19 art. 2, da Lei n.º 7.713/88, art. 6º da Lei nº 8.134/90, no art. 46 da Lei nº 8.541/92, nos arts. 
3º, 4º e  8º da Lei nº 9.250/95. 
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condições de suportar o  tributo.   

Portanto, indiscutível que tratando-se de Imposto de Renda, devido por 

pessoa  física, há de se considerar somente a disponibilidade econômica. Na 

hipótese prevista de tributação do Imposto de Renda sobre o ganho da  capital, 

faz-se necessário traçar algumas considerações críticas, se analisado as  

premissas constitucionais que norteiam a matéria, expostas no tópico anterior. 

Considerado o ganho de capital como espécie do gênero renda,  

indubitavelmente esta modalidade deverá respeitar os pressupostos legais e  

existenciais vinculados a tributação sobre a renda.   

Para melhor elucidação, cumpre suscitar o exemplo exposto pelos  

doutrinadores André Mendes Moreira e Fernando Daniel de Moura Fonseca, no 

artigo  intitulado Imposto de ’enda sobre Ganho de Capital. —ecessidade de 

’ealização e  Disponibilidade do Acréscimo Patrimonial. Estudo de Caso .  

Na situação mencionada, uma pessoa física detentora de bem imóvel 

recebido  através de doação, o utiliza para integralizar o capital de uma 

sociedade limitada,  recebendo cotas desta sociedade. Na hipótese, o valor de 

mercado imóvel no ato da  integralização era equivalente ao das cotas 

recebidas, bem como o custo de aquisição  histórico é mantido na DIRPF.   

Entretanto, a RFB autua o contribuinte pela operação, sob justificativa de  

diferença positiva entre o valor do bem na declaração de imposto de renda e o 

valor  das cotas recebidas, considerando, portanto, a caracterização do ganho 

de capital,  sob a premissa de ter ocorrido uma alienação.   

Ocorre que, como perfeitamente pontuam os autores20, a exigência do 

Imposto  de Renda nesta hipótese contraria o próprio regime jurídico-tributário 

do ganho de  capital, razão pela qual a tributação só poderia ocorrer em 

momento posterior, na  verificação da eventual alienação destas cotas e, assim, 

ocorrido efetivamente o  ganho de capital, adquirido, realizado e disponível.   

Portanto, denota-se que o ganho de capital não pode ser considerado 

                                                     
20 MOREIRA, André Mendes; FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Revista Dialética de Direito  
Tributário nº 238. mposto de ’enda sobre Ganho de Capital. —ecessidade de ’ealização e  
Disponibilidade do Acréscimo Patrimonial. Estudo de Caso . Página 28 e 29. 
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como um  tributo à parte, mas sim, vinculado às disciplinas jurídicas que 

norteiam o imposto de  renda e o próprio conceito de renda, discorrido nos 

tópicos anteriores.  

 

4. DA PERMUTA E SUA ADEQUADA TRIBUTAÇÃO  

 

Ante o quadro delineado acima, cabe estabelecer a natureza jurídica das  

operações efetuadas pelo Recorrente e demonstrar ao cabo a total 

improcedência da  Autuação lavrada.   

Apenas para facilitar a intelecção, reprisa-se que as operações do 

Recorrente  consistem em trocas de bens móveis, movimento patrimonial 

juridicizado pelo Direito  Positivo com o nome de Permuta.  

A permuta, de acordo com a posição de Marcelo M. Bertoldi21, são as  

operações pactuadas entre as pessoas físicas ou jurídicas que tenham como  

obrigação de uma das partes entregar algo a alguém que não dinheiro.22 

Para Miguel Gutierrez, a diferença entre os contratos de permuta e 

compra e  venda é que, enquanto neste a contraprestação necessariamente se 

dará em dinheiro,  naquele, a contraprestação será a tradição de uma coisa por 

outra. Portanto, no  contrato de compra e venda o preço deverá ser sempre 

determinado em dinheiro (...).  Caso o preço seja pago por meio da entrega de 

outra coisa, teremos outra espécie  contratual: troca ou permute.23   

Não bastasse o entendimento doutrinário supracitado, a própria 

legislação  brasileira prevê no Código Civil a diferença entre os dois institutos, 

no sentido de que  enquanto nos contratos de compra e venda umas das partes 

                                                     
21 BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso avançado de direito comercial. 
3. Ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. Pág. 691.  
22 Corrobora com este pensamento Gutierrez, e Clóvis Beviláqua, para o qual a permuta é o 
contrato  pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja dinheiro (...)a 
noção basilar de  troca é a de que ambas as partes entregarão bens de valores equivalentes 
uma à outra, de modo que  é da essência da permuta que não se haja uma alteração quantitativa 
no patrimônio dos permutantes.   A””AD, Pedro Afonso Gutierrez e FE’’AZ, Diogo. Revista 
dialética de direito tributário. Nº 23. IRPJ,  lucro presumido e permuta imobiliária: análise do 
parecer normativo COSIT nº 9/2014. p. 128 
23 GUTIERRAZ. Miguel Delgado. A tributação do Ganho de Capital nas Operações de Permuta. 
Revista  Dialética de Direito de Tributário, nº 200. mai. 2012. p. 73-77   
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se obriga a prestar uma  obrigação pecuniária em espécie24, nos contratos de 

permuta a troca deve ser igual.25 

Inclusive, essa diferenciação está consolidada perante o C. Superior 

Tribunal de  Justiça:  

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS.  INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA.  IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO 

COM A COMPRA E VENA.  ESFERA TRIBUTÁRIA. EXEGESE CORRETA DO TRIBUNAL 

DE ORIGEM.  FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.   

ART. 1.022, II, DO CPC. [...]  

3. A corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o  contrato 

de troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera  tributária ao contrato de 

compra e venda, pois não haverá, na maioria  das vezes, auferimento de receita, 

faturamento ou lucro na troca. Nesse  sentido a lição do professor Roque Antônio 

Carrazza, em seu livro Imposto  sobre a Renda, ed. Malheiros, 2ª Edição, pag. 45, 

para quem renda e  proventos de qualquer natureza são acréscimos patrimoniais 

líquidos  ocorridos entre duas datas legalmente predeterminadas.  [...] (STJ  Resp 

1733560 SC, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN  SEGUNDA TURMA, DJe 

21.11.2018).  

 

Feita esta breve introdução, é possível concluir que em contratos de 

permuta  não há aumento ou diminuição de patrimônio do contribuinte26, uma 

vez que para as  partes contratantes, os objetos pactuados possuem valores 

correspondentes27.   

                                                     
24 BRASIL. Código Civil. Art.481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se 
obriga a  transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 
25 BRASIL. Código Civil.. Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e 
venda, com  as seguintes modificações: I - salvo disposição em contrário, cada um dos 
contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca; II - é anulável a troca 
de valores desiguais entre  ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros 
descendentes e do cônjuge do alienante. 
26  Tratou-se de simples fato permutativo, do ponto de vista das ciências contábeis, que 
provoca uma  troca de elementos patrimoniais, sem, contudo, alterar o patrimônio líquido do 
contribuinte. Não se pode  confundir com a hipótese de fatos modificativos positivos (plano 
contábil), que importam em uma efetiva mutação aumentativa dos elementos patrimoniais da 
pessoa, caracterizando o acréscimo patrimonial,  fato do I’.  (TRF2 - Ap. no MS nº 
2001.02.01.028041. Relator: Desembargador Federal ALBERTO  NOGUEIRA, Data de 
Julgamento: 27/05/2003, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJU - 18/06/2003). 
27 MOREIRA, André Mendes; FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Revista Dialética de Direito  
Tributário nº 238, pág. 37: Assim, na permuta não há ganho, pois cada uma das partes admite 



 

 

Equipe 308  Contribuinte | 1071 
 
 

A partir dessa premissa, indaga-se: como é possível conceber a 

incidência do  Imposto de Renda, principalmente, por não haver acréscimo 

patrimonial?  Ora, na permuta, como dito, não há o fator preço  como na compra 

e venda,  poderá haver situações em que os contratantes não consideram que 

os bens  pactuados possuem o mesmo valor. Nesse caso, pode-se então falar 

em  complementação em dinheiro ou outro bem para balancear, a isso 

denomina-se torna. Destarte, como exposto no tópico anterior, o fato gerador 

do Imposto de Renda  está instituído no art. 43 do CTN, no qual dispõe 

expressamente a necessária  disponibilidade do bem. Ocorre que, segundo a 

interpretação da referida norma,  juntamente com o entendimento firmado por 

este E. Supremo Tribunal Federal no  julgamento dos RE 89.791/RJ 28  RE 

117.887/SP, 29  tem-se que a renda só se configura  com o acréscimo do 

patrimônio da parte, realizado com auferimento de algo a título  oneroso.  

Portanto, a riqueza a ser tributada pelo Imposto de Renda sobre o Ganho de  

Capital precisa ser necessariamente nova, o que não se evidencia nas 

operações de  permuta sem torna, pois, não há uma diferença positiva entre o 

valor de alienação de  bens ou direitos e o respectivo custo do bem.30 

A corroborar tal situação, o próprio Regulamento do Imposto de Renda, 

                                                     
como  equivalentes os bens permutados, ainda que subjetivamente. Ou seja, ainda que 
economicamente os  bens permutados possuam valor diverso, tal fato será irrelevante para o 
negócio jurídico da permuta . 
28 ”oto –inistro Cunha Peixoto: Na verdade, por mais variado que seja o conceito de renda, 
todos os  economistas, financistas e juristas se unem em um ponto: renda é sempre um ganho 
ou acréscimo do  patrimônio.  (STF, RE 89.791/RS. Relator: CUNHA PEIXOTO. Data do 
Julgamento: 03/10/1978,  Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 20-10-1978). 
29 CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDA  CONCEITO. Lei nº 4.506, de  
30.XI.64, art. 38, C.F./46, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV. CTN, art. 43. I  Rendas 
e  proventos de qualquer natureza: o conceito implica reconhecer a existência de receita, lucro, 
proveito,  ganho, acréscimo patrimonial que ocorrem mediante o ingresso ou o auferimento de 
algo, a título  oneroso. [...] (STF  RE 117.887/SP, Relator: Ministro Carlos Velloso, Plenário 
Supremo Tribunal  Federal, DJe 23/04/1993).  
30 No caso de operações de permuta sem torna não deve haver a apuração de ganho de capital 
pelas  pessoas físicas permutantes, eis que elas representam mera troca de posições 
patrimoniais que se  equivalem, sem potencial de geração imediata de acréscimo patrimonial, 
que constitui o fato gerador  do IRPF. Ainda e ao contrário do que ocorre nas operações de 
compra e venda, não há percepção ou  recebimento do ganho de capital a ingressar no 
patrimônio do titular do bem permutado.  (HADDAD,  Gustavo Lian; LIU, Joana Chia Yin. O 
imposto de renda nas operações de permuta, pág. 125) 
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Decreto  n. 9.580/2018, prevê, em seu artigo 132, inciso II,31 que na permuta 

exclusivamente  de unidades imobiliárias, sem recebimento de parcela 

complementar em dinheiro,  denominada torna, não estará caracterizado o 

ganho de capital. Inclusive, este  entendimento é defendido pela jurisprudência 

do Conselho Administrativo de  Recursos Fiscais  CARF,32 e pela própria RFB, 

confirmado através da Solução de  Consulta COSIT nº 166, de 28 de maio de 

2019:  

 

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF  

EMENTA: PERMUTA DE TERRENO COM CASA POR UNIDADES  IMOBILIÁRIAS A 

SEREM NELE CONSTRUÍDAS. EXCLUSÃO NA  DETERMINAÇÃO DO GANHO DE 

CAPITAL.  

A permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura  pública, 

sem recebimento de parcela complementar em dinheiro,  denominada torna, é 

excluída na determinação do ganho de capital da  pessoa física. [...] DISPOSITIVOS 

LEGAIS: Regulamento do Imposto sobre  a Renda aprovado pelo Decreto nº 9.580, 

de 22 de novembro de 2018  (RIR/2018), art. 128 § 4º, inciso II, art. 132, inciso II e 

§ 2º, art. 134, § 3º e art.  136, § 1º; Instrução Normativa SRF nº 84, de 11 de outubro 

de 2001, arts. 12  e 29, inciso IV, Instrução Normativa SRF nº 107, de 14 de julho de 

1988.  

 

Vislumbra-se, portanto, que a própria legislação que trata sobre o 

Imposto de  Renda prevê a ocorrência do ganho de capital somente nas 

situações de permuta de  unidades imobiliárias com torna, excluindo-se da 

tributação na ausência de torna.   

                                                     
31 Art. 132. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas:  
II - a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura pública, sem 
recebimento  de parcela complementar em dinheiro, denominada torna, exceto na hipótese de 
imóvel rural com  benfeitorias.  
32 Essa Câmara firmou entendimento majoritário que não incide ganho de capital na permuta 
de bens,  seja qual for a natureza desses (terrenos, participações societárias, veículos, etc), 
conforme Acórdão  nº 102-47.681, proferido na sessão de 22/06/2006. Entendeu o Colegiado 
que na operação de permuta  não há acréscimo patrimonial do contribuinte; logo, a não 
incidência do ganho de capital não poderia  ser restrita às operações entre imóveis mediante 
escritura pública de permuta. [...] O reflexo do valor  ao bem permutado dar-se-á em dois 
momentos: o primeiro na tributação da torna eventualmente  recebida no negócio, o segundo 
numa eventual alienação desse bem . (CA’F. Acórdão nº 2101- 001.751. Data da sessão: 
10.7.2012). 
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Nas operações sem torna, o fato gerador do imposto de renda - 

disponibilização  da renda - ocorre somente com a transformação de um 

possível acréscimo patrimonial  futura em realidade, e isso se dá justamente 

com a alienação do bem.33 

Enquanto o bem ainda não for alienado, tem-se apenas uma mera 

expectativa  de ganho futuro, a qual poderá sofrer inúmeras variações. Assim, a 

expectativa de  ganho futuro não configura renda tributável, de modo que a 

permuta sem torna - em  que há simples substituição de bens ou direitos -, não 

implica realização (atual e  concreta) de ganho de capital, por não gerar 

automática disponibilidade de renda.34  

Corrobora com esse entendimento, as lições de Gustavo Haddad ao 

dispor que  mantém-se como custo de aquisição do bem recebido em permuta 

aquele a que  correspondia o bem dado em permuta, materializando-se ganho 

de capital na eventual  alienação daquele (bem recebido em permuta) .35 

No presente caso, o Recorrente, conforme descrito na síntese fática, 

adquiriu  1 (uma) unidade do criptoativo Bitcoin via Exchange, e com o decurso 

do tempo,  decidiu trocá-lo por outro criptoativo, denominado Litcoin. 

Posteriormente, o  Recorrente, em uma nova operação de permuta, trocou os 

criptoativos por um  automóvel.36 

                                                     
33  Somente pode vir a se materializar um ganho de capital quando da eventual posterior 
alienação do  bem recebido em permuta, caso esta seja feita por um valor maior do que o seu 
custo de aquisição  (...). Somente se pode falar em ganho de capital no contrato de permuta se 
houver torna. Inexistindo  torna, não há que se falar em ganho de capital. (ÁVILA, Humberto. 
Segurança jurídica: Entre a  permanecia, mudança e realização no direito tributário, São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.587). 
34 —as operações em que ocorre a permuta sem torna, não há que se falar na ocorrência do fato  
gerador do imposto. O mesmo ocorrerá posteriormente caso o contribuinte efetue a alienação 
do bem  e apure o ganho de capital.  (–C—A“GHTO—, Charles William. Curso de I’PF. Editora 
NOESES. São  Paulo, 2019, pág. 405.  
35 HADDAD, Gustavo Lian; LIU, Joana Chia Yin. O imposto de renda nas operações de permuta, 
pág.  125. 
36 Apesar de defendido pelo Recorrido, não há que se falar em contrato de compra e venda, pois, 
vê se que não houve uma estipulação de preço no veículo, o que ocorreu no caso concretamente 
é que,  o estabelecimento comercial entendeu que aqueles bens em forma de criptoativos 
possuíam valoração suficiente para que o carro fosse entregue como contrapartida. Como não 
houve o pagamento  monetário não há que se falar em outra operação que não seja a permuta, 
pois, apenas um bem foi  trocado por outro equivalente.   
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Quando ocorreu a troca de Bitcoin pelo Litcoin, houve uma permuta, 

permuta  essa que não teve nenhum tipo de torna e, portanto, ambos os 

criptoativos gozam das  mesmas características e se equivalem 

quantitativamente. O mesmo pode se dizer da  troca dos Liticoins pelo veículo, 

uma vez que houve apenas troca de bens, que as  partes concordaram possuir 

o mesmo valor.  

Ora, se a própria Receita Federal possui entendimento de que não é 

possível  a tributação do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital em 

operações sem torna,  conforme se depreende da Solução de Consulta 

supracitada, não se pode dizer que  numa permuta sem torna, na qual o 

patrimônio do contribuinte não é aumentado, que  houve efetivamente um 

rendimento, pois o custo do bem recebido em permuta será  igual ao do bem 

dado em permuta. Na verdade, o contribuinte mantém a mesma  situação 

patrimonial anterior, não havendo acréscimo algum ao seu patrimônio.37 

Ademais, adotar ganho de capital nas operações de permuta, estaria 

sendo  tributado a propriedade do bem, e não a renda em si. Esse entendimento 

foi, inclusive,  adotado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ao elaborar 

o Parecer  PGFN/PGA nº 454/1992.38 

Em outro sentido, a Recorrida aduz que as operações que envolvam 

permuta,  com uma variação positiva dos valores, ensejarão na apuração do 

ganho de capital,  sujeitando-se a incidência do imposto de renda, com fulcro 

na Lei 7.713/88,  especificamente o §3 do artigo 3º.39 

                                                     
37  A Tributação do Ganho de Capital nas Operações de Permuta Miguel Delgado Gutierrez 
Página 76 39 Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, 
ressalvado o disposto  nos arts. 9º a 14 desta Lei. 
38  21. Criar-se, fictamente, na permuta de bens, um ganho de capital é violar o próprio 
patrimônio. A  sua tributação configuraria, por conseguinte, imposto sobre a propriedade e não 
sobre a renda e  proventos de qualquer natureza. Não existe lei mandando cobrar imposto na 
permuta de bens, não  onerosa. Ainda que existisse tal diploma legal, seria fulminado pelo vício 
da inconstitucionalidade.   
39 39 Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o 
disposto  nos arts. 9º a 14 desta Lei. § 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas 
as operações que importem alienação, a  qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou 
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais  como as realizadas por compra e venda, 
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,  doação, procuração em causa 
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa  de cessão de direitos e 
contratos afins. 
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Ocorre que, observando o contexto jurídico sobre o tema, a permuta a que 

se  refere o referido artigo trata exclusivamente da situação em que exista a 

torna, isto, é,  o pagamento de valores além da troca realizada. Evidentemente 

que, constatando-se  a torna, restará claro a ocorrência de um ganho de capital, 

sobre o qual recairá a  exação.   

Complementando, o § 2º40 do art. 131 do Decreto 9.580/2018 prevê que 

na  hipótese de permuta com recebimento de torna, deverá ser apurado o ganho 

de capital  tão somente com relação à torna, constituindo-se esse a base de 

cálculo para o  imposto de renda.  

Diante disso, restou demonstrado que: (i) não incide imposto de renda 

sobre o  ganho de capital nas operações de permuta sem torna, uma vez que se 

trata de mera  troca de bens de mesmo valor; (ii) a tributação do imposto de 

renda sobre o ganho de  capital é evidenciado, nas operações de permuta, 

somente quando ocorre a torna; e,  por fim (iii) a incidência do imposto de renda 

sobre o ganho de capital ocorre somente  com a alienação do bem permutado.  

  

5. DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA  

 

A Constituição da República de 1988 prevê em seu art. 145, § 1º, que os  

impostos, sempre que possível, terão de observar a capacidade econômica do  

contribuinte. Nas palavras de Bernardo Ribeiro de Moraes, referido dispositivo 

legal  pretende que cada pessoa deve contribuir para as despesas da 

coletividade de  acordo com a sua aptidão econômica, ou capacidade 

contributiva. 41 

Neste sentido, observa-se que para atender os fins constitucionais42 o 

                                                     
40 § 2º Na hipótese de permuta com recebimento de torna, deverá ser apurado o ganho de capital  
apenas em relação à torna. 
41 MORAES. Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense,  
1997. p.118 
42 Art. 3º, da Constituição Federal: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do  Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento 
nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; IV - promover o  bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de  discriminação. 
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princípio  da capacidade contributiva contempla além de elementos objetivos, 

critérios  subjetivos, dentre os quais, vislumbra-se a necessidade que o 

contribuinte disponha  recursos suficientes para suportar o tributo.  

Ora, Excelências, nada mais descabido ter o contribuinte que dispor de 

seu  bem para suportar um tributo que, conforme já demonstrado, somente é 

devido a partir  do momento que haja renda disponível, situação esta que 

somente existirá quando o  recorrente alienar seu automóvel.  

Por fim, cabe ressaltar que conforme Haddad explana, não há que se falar 

em  incidência de Imposto de Renda nas operações de permuta, 

independentemente da  natureza dos bens transladados, o que há é a mera 

substituição do elemento do  patrimônio do contribuinte por outro de igual 

consideração, sem ingresso de nova  riqueza disponível que ampare a 

tributação pelo imposto sobre a renda .43 

É cediço que o direito tributário serve de escudo para o contribuinte frente 

ao  arbítrio e o abuso de poder do Estado. Logo, para atingir tal objetivo se 

adotou o  princípio da legalidade como fundamento para toda tributação.   

Destarte, o constituinte, sabiamente, consagrou as balizas a serem 

respeitadas  pelo Estado no exercício de seu poder de tributar. Dentre os 

diversos princípios  previstos na Constituição Federal, encontra-se a 

capacidade contributiva, que  consiste em um mecanismo que deve ser 

invocado, sempre que possível, para aferir  a manifestação de riqueza, passível 

de tributação, dos contribuintes.  

Corrobora com este raciocínio o entendimento de que, ao valorar a 

capacidade  contributiva, devemos observar sua efetividade, qualidade esta 

determinante para  assegurar a existência de uma capacidade concreta e real 

de contribuir, pois, do  contrário, estaria se admitindo a tributação com base em 

meras expectativas, que  podem ou não vir a ocorrer.44 

Assim, como nas operações de permuta sem torna não há ingresso de 

                                                     
43 HADDAD, Gustavo Lian; LIU, Joana Chia Yin. O imposto de renda nas operações de permuta, 
pág. 132. 
44 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 4ª edição. Malheires editores. 
p. 23- 28. 
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uma  nova renda no patrimônio do contribuinte, uma vez que trata de troca de 

bens de um  mesmo valor, exigir o imposto de renda sobre o ganho de capital 

dessa operação  acabaria violando o princípio da capacidade contributiva, pois 

muitas vezes estaria  obrigando o contribuinte a vender o próprio bem objeto da 

operação para realizar o  adimplemento tributário.45 

 

6. CRIPTOATIVOS E TRIBUTAÇÃO.   

 

As operações realizadas no caso concreto pelo Recorrente envolvem os  

denominados Criptoativos, figuras que surgiram recentemente, diante de um 

mundo  cada vez mais globalizado e das tecnologias disruptivas, e que logo 

despertou grande  interesse de toda a sociedade, seja pelos seus 

desdobramentos comerciais e até  mesmo sociais.   

Os Criptoativos surgem em oposição ao papel desempenhado pelos 

bancos e  demais intermediadores de transações financeiras, pelo fato de que a 

tecnologia que  envolve as operações destes Criptoativos é baseada no 

chamado peer to peer (ponto  a ponto), possibilitando que o sistema funcione a 

partir de uma ligação de um ponto  ao outro, realizada pelos próprios integrantes 

desta rede, sem a necessidade de um  intermediador de confiança.46 

Quanto a sua definição, a Instrução Normativa nº 1.888/2019 determina 

que  criptoativo é Apenas para fins de mensuração, atualmente, estima-se que 

existam mais de  5.900 (cinco mil e novecentas) criptomoedas, conforme 

estimativa da Coinlib47 , o  maior indexador de criptomoedas do mundo. No 

âmbito do Brasil, o mesmo portal  estima a existência de aproximadamente 30 

                                                     
45 Ao estabelecer que o imposto deva incidir sobre o rendimento realizado ou separado, o CTN 
rechaça  a tributação com base no mero acréscimo porquanto esta se baseia na simples 
valorização do capital  (do patrimônio como um todo, ou de alguns bens em particular), ou seja, 
sem que o contribuinte tenha  condições de pagar o imposto a menos que venha a se desfazer 
dos bens nos casos em que estes  não geram fruto ou se o valor destes frutos é ínfimo em 
relação ao total da riqueza tributada (ANDRADE  FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das 
empresas. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 33). 
46 FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e competência tributária. Revista Brasileira de 
Políticas  Públicas. ISSN 223-1677, Página. 84.   
47 Informação retirada do site https://coinlib.io/coins em 15 de setembro de 2019. 
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(trinta) criptomoedas.  

O BitCoin, adquirido originariamente pelo Recorrente, foi supostamente 

criado  por Satoshi Nakamoto em 2009 e teve um volume de operações nas 

exchanges  monitoradas pelo site bitValor acima de R$ 760 milhões, somente 

em maio de 2019.48 

No que tange ao enquadramento da natureza destes Criptoativos, muitas  

divergências ainda pairam sobre a doutrina, bem como não existe um consenso 

no  direito comparado quanto a sua natureza, do modo que, como bem observou   

Guilherme Follador, são enquadradas como moeda  (currency), moeda 

estrangeira   (foreign currency), dinheiro  (money), dinheiro eletrônico  (e-

money), produto  financeiro  (financial product), mercadoria  (commodity), 

título  ou valor mobiliário   (security) bem  (property, good), ativo  (asset), ou 

produto  (product), 49 

Voltando-se para análise do caso concreto, é de suma importância a 

clareza  na distinção da natureza jurídica entre os criptoativos e a moeda de 

curso legal, pois,  no que tange ao direito tributário a definição da natureza dos 

Criptoativos possui  desdobramentos importantes no âmbito jurídico-tributário  

Pois bem, conforme depreende-se da obra Introdução à Economia, de 

Domick  Salvatore, os economistas concordam que a moeda serve, 

basicamente, a três  funções: (i) ser um meio de troca; (ii) determinar padrão de 

valor; (iii) figurar como  reserva de valor.50 

Em que pese ainda não exista legislação própria para disciplinar os 

criptoativos,  pode-se afirmar, para fins tributários, que a diferença decisiva para 

a moeda, consiste  no fato de que esta possui curso forçado, ou seja, está 

prevista em Lei e possui  reconhecimento pelas instituições executivas e 

normativas do Estado, quais sejam,  respectivamente, o Banco Central e o 

Conselho Monetário Nacional (CMN).  

                                                     
48 https://bitvalor.com/relatorios/201905_relatorio_mercado_brasileiro_bitcoin. Disponível em 
15 de  setembro de 2019. 
49 FOLLADOR, Guilherme Broto. Criptomoedas e competência tributária. Revista Brasileira de 
Políticas Públicas. ISSN 223-1677, Página. 86.   
50 SALVATORE, Dominick. Introdução à Economia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1981. P. 
115 
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Dessa forma, diante da ausência do curso forçado, em razão da falta de lastro  

(preço não derivado de ouro, não podendo ser inflacionada ou controlada pelo  

governo) e sim de um valor baseado na interpretação dos próprios usuários  

(confiabilidade), e do curso legal (ampla circulação e de imposição de  aceitação 

da moeda), a caracterização dos criptoativos como moeda restaria  prejudicada. 

Inclusive, como será exposto adiante, os próprios órgãos oficiais  (Banco Central e 

CVM) não a enquadram nessa classificação.51 

 

Portanto, o Banco Central do Brasil, através dos Comunicados 

25.306/2014  31.379/2017, exarou entendimento de que os criptoativos não são 

moedas. Corrobora com este raciocínio a recente Instrução Normativa nº 

1.888/2019,  segundo a qual os criptoativos não equivalem à moeda de curso 

legal.52 

Por sua vez, a Comissão de Valores Mobiliários manifestou seu 

entendimento  de que as criptomoedas não são ativos financeiros, conforme 

Ofício Circular 1/2018 e  da Instrução nº 555/14.  

Desta forma, percebe-se que o cenário atual ainda não está consolidado 

quanto  à natureza dos criptoativos, existindo inúmeras posições e possíveis 

enquadramentos.  O enquadramento como um bem  parece como o mais 

adequado, observando-se as  características dos criptoativos e seus 

peculiaridades.   

 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS  

 

Com o fim de efetivar sua competência tributária e aumentar o controle 

da  fiscalização e regulamentação, os entes estatais estabelecem obrigações 

                                                     
51 Artigo da Bárbara  página 11 
52 BRASIL, Receita Federal. Instrução Normativa RFB nº 1.888, de 03 de maio de 2019. Institui e  
disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com  
criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Art. 5º Para fins do 
disposto nesta  Instrução Normativa, considera-se: I - criptoativo: a representação digital de 
valor denominada em sua  própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda 
soberana local ou estrangeira,  transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia 
e de tecnologias de registros 
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por parte  dos contribuintes. Diante disso, o Código Tributário Nacional aduz em 

dois tipos de  obrigações, as obrigações principais e as obrigações acessórias, 

ambas prevista no  art. 113 do CTN. Enquanto aquelas nascem com a ocorrência 

do fato gerador, estas  são obrigações de fazer ou não fazer, negativas ou 

positivas, ligadas, ainda que  indiretamente, a ocorrência do fato gerador.   

Para Hugo de Brito Machado,53 as obrigações principais são deveres do 

sujeito  passivo em pagar tributo, ou/e penalidades pecuniárias, as obrigações 

principais  estão no parágrafo primeiro do art. 113.   

Em contrapartida, as obrigações acessórias encontram-se elencadas no  

parágrafo segundo no artigo supramencionado, e são elas de fazer, de não fazer 

ou  de tolerar tudo aquilo que a legislação tributária estabelece para 

arrecadação ou na  fiscalização dos tributos. As obrigações acessórias, 

portanto, tem por característica o  objeto não pecuniário.   

Em relação ao ganho de capital, cabe ao contribuinte o dever de apurar e 

pagar  o imposto, em regime de lançamento por homologação. Contudo, não 

havendo  incidência na operação de permuta, não há o que apurar e pagar, não 

havendo, por  parte do contribuinte, descumprimento de obrigação acessória.  

A obrigação acessória relativa ao ganho de capital, no sentido de apurar 

e  pagar o imposto, é uma obrigação que decorre e é dependente da efetiva 

incidência  do imposto na operação, com o respectivo dever de pagar.  

Ademais, em relação à informação fornecida pela Exchange à Receita 

Federal,  cumpre dizer que ela apenas exteriorizou operações de mera mutação 

patrimonial. Por outro lado, são informações prestadas em quebra do sigilo, 

sem respaldo na Lei  Complementar 105, uma vez que este referido diploma 

legal apenas permitiu a  transferência do sigilo  entre instituições financeiras.  

 

 

 

 

                                                     
53 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 22. ed., Malheiros, São Paulo, 2003, p.110. 
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8. CONCLUSÃO: DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA NÃO  INCIDÊNCIA DO 

IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL NAS  OPERAÇÕES DE 

PERMUTA   

 

Como plenamente demonstrado na hipótese de permuta não há 

incidência do  Imposto de Renda Sobre Ganhos de Capital, mesmo que a o bem 

trocado seja um  criptoativo.   

Essa afirmação sustenta-se resumidamente pelas seguintes razões.  

Primeiro, o conceito constitucional de renda exige que que ocorra um acréscimo  

patrimonial para o contribuinte, o que no caso em exame, ainda não ocorreu.  

Segundo a legislação infraconstitucional estabelece como hipótese aspecto  

material do tributo o ganho de capital que somente é verificável quando ocorre 

a  realização da renda, o que também não ocorreu, ao menos ainda, no presente 

caso.  Notadamente, pelo regime de caixa que é aplicado a espécie.   

Terceiro, o que justifica a não perfectibilização de incidência do tributo 

nos  moldes acima concluídos é a natureza jurídica das operações feitas pelo 

Recorrente,  qual seja: Permuta. Que como integralmente explorada 

impossibilita a verificação de  acréscimo patrimonial e a realização de renda.   

Quarto, negar estas conclusões é ir contra a realidade e negar o regime 

jurídico  constitucionalmente instituído, pois como visto criptoativo é bem 

móvel, carro é bem  móvel e só existe a incidência de imposto de renda sobre 

ganho de capital na permuta  quando esta prevê torna, o que não se apresenta 

neste processo.   

Quinto, ainda que fosse desconsiderado todos as conclusões acima 

expostas,  manter a Autuação fiscal é medida que ofende frontalmente o 

princípio da capacidade  

contributiva, a medida em que a expressão de riqueza somente se 

verificará quando  ocorrer a disponibilidade econômica ou jurídica.   

Sexto, as obrigações acessórias previstas na Instrução Normativa nº  

1.888/2019 não podem retroagir para prejudicar o contribuinte, ainda que 

pudesse, a  multa não poderia alcançar fatos pretéritos.   
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Portanto, por todas estas conclusões que pede-se o provimento do 

presente  recurso extraordinário, como medida de inteira justiça.   

 

9. TUTELA JURISPRUDENCIAL POSTULADA  

 

Ante o exposto, requer-se o total provimento do Recurso Extraordinário  

interposto pelo contribuinte, para com base na interpretação da Constituição 

Federal,  e demais dispositivos legais, anular integralmente a r. Decisão 

prolatada pelo mm.  Juízo a quo a fim de anular a incidência de Imposto de 

Renda sobre operações  realizadas mediante criptoativos, quando não houver a 

configuração de acréscimo  patrimonial.  

Local..., data...  

Advogado...  

OAB/UF nº... 
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EXMO (A). MINISTRO (A) RELATOR (A) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

RE nº XX.XXX  

 

JORGE PEREIRA, já devidamente qualificado nos autos do processo em  

epígrafe, vem, respeitosamente, apresentar MEMORIAIS pelas razões a seguir  

aduzidas.  

Trata-se de Recurso Extraordinário em que é discutida a (não) incidência de  

Imposto de Renda sobre suposto (e inexistente) ganho de capital envolvido em  

operações de permuta entre criptomoedas (bitcoins por litcoins) e entre 

criptomoedas  e um bem móvel (litcoins por um automóvel).  

Na oportunidade, questiona-se ainda a exigência instituída pela Instrução  

Normativa RFB nº 1.888/2019 e consequente multa aplicada ao ora Recorrente, 

pelo  não cumprimento da obrigação de se fazer constar tais operações e de seu 

não  oferecimento à tributação na Declaração de Ajuste Anual.  

Entende a União que as operações de permuta entre criptomoedas e entre  

estas e bens móveis caracteriza ganho de capital, aferível com base nos valores 

de  mercado dos referidos bens.  

Contudo, como será demonstrado adiante, as alegações Fazendárias não  

merecem prosperar, tendo em vista que:  

(i) A natureza jurídica da criptomoeda não se adequa ao conceito  

constitucional de moeda;  

(ii) Em não se tratando os criptoativos de moeda, mas de um direito, os  

negócios jurídicos em discussão nestes autos são qualificados como  permutas e 

até que se tenha a efetiva realização dos bens  permutados, por meio da sua 

conversão em moeda, não há que se  falar em aumento patrimonial passível de ser 

auferido, mormente no  âmbito da tributação de pessoa física; 

(iii) Ainda que seja superado o mérito da questão, a obrigação acessória  

fixada pela IN RFB nº 1.888/2019 viola os princípios constitucionais  da legalidade 

e da irretroatividade, maculando qualquer exigência  fiscal lançada com base nos 

dados obtidos por meio da declaração  apresentada por força da referida instrução 

normativa (frutos da  árvore envenenada);  

(iv) A multa aplicada possui nítido caráter confiscatório, violando o  princípio 
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do não-confisco e da razoabilidade, conforme o  entendimento consolidado deste 

e. STF.  

 

I. DA NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS  

 

As moedas são entendidas, historicamente, como objeto de relações 

jurídicas,  controlado pelo Estado, que representam um padrão de valor e 

funcionam como  instrumento de trocas plenamente aceito e de curso legal1. Elas 

têm como finalidade  precípua servirem como meio de pagamento, estoque de 

valor e unidade padrão de  conta, na lição de Georg Knapp2.  

AGGIO e ROCHA sintetizam a teoria do economista alemão3: 

  

[...] no caso de moedas metálicas com valor intrínseco  por exemplo, uma  unidade 

monetária de ouro com seu valor igual ao preço de mercado da  quantidade de ouro 

que a compõe  não representam unidades fixas de valor,  uma vez que os preços 

podem variar, na unidade de conta estabelecida,  alterando as condições de 

pagamento. A moeda deve, então, ser um meio  de pagamento que preserva a condição 

de valor observada no momento  da troca, para o autor nenhuma mercadoria per se 

teria esta característica.  A moeda será uma criatura do Estado porque somente este 

teria a  capacidade de manter esta relação estável e contínua de unidade de  valor e 

meio de pagamento [...]   

 

                                                     
1 EMENTA: RECURSO EXTRORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE 
TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO  
BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE  
NORMATIVA. [...] 3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano 
das  relações jurídicas. [...] 4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre 
da  circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado. 5. A 
exclusividade  de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita ao 
instrumento monetário  enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado que este 
atinge o instrumento  monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso forçado] importa 
apenas em que não  possa ser exigida do poder emissor sua conversão em outro valor. [...] (RE 
478410, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010, DJe-086 DIVULG 
13-05-2010 PUBLIC 14- 05-2010 EMENT VOL-02401-04 PP-00822 RDECTRAB v. 17, n. 192, 
2010, p. 145-166) 
2 KNAPP, Georg Friedrich. The State Theory of Money. Londres: Macmillan & Company Limited, 
St.  –artin s Street, 1924. p. 1-25. 
3 AGGIO, Gustavo de Oliveira. ROCHA, Marco Antônio da. Dois Momentos para a Teoria Cartalista  
da Moeda – De Knapp a Goodhart. Revista EconomiA, Brasília (DF), v. 10, n. 1, p. 153 168, 
jan/abr  2009. 
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Importante destacar, ainda, a reafirmação deste entendimento por este c.  

Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 478.410/SP. O Min. 

Eros  Grau, como relator do Recurso, proferiu seu voto no seguinte sentido, 

conforme  excerto infra:  

 

[...] Moeda é, pois, conceito jurídico. [...] Pois o que importa é estarmos  cientes de que 

a moeda exprime, para e no que se presta, quantidades  dotadas de validade jurídica. 

Deixe-se, portanto, este aspecto bem vincado:  a moeda constitui, a um só tempo, 

parâmetro e objeto da ordem jurídica.  

 

O sistema financeiro nacional, previsto no ordenamento jurídico brasileiro, 

é  marcado por sua rigidez, na medida em que, por vezes, são definidas 

competências  para emissão4  e regulação, curso legal da moeda e fixação do 

lastro. Caso  paradigmático, a Lei nº 9.069/95, que instituiu o plano real5.  

As criptomoedas, por sua vez, são originadas a partir de um mecanismo  

conhecido como blockchain. Esta tecnologia consiste em uma arquitetura de rede  

específica, na qual se destaca a função de criar um índice próprio em determinado  

nicho de transações, cujo valor remonta ao respectivo ativo  no caso, o bitcoin e 

o  litcoin , e revestido de rígida criptografia. O mesmo mecanismo é o que permite 

o  registro e a distribuição digital de dados.  

A característica mais evidente desses ativos é a sua volatilidade e a  

descentralização em seu processo de emissão (peer-to-peer), o que a coloca em  

posição diametralmente oposta ao conceito clássico de moeda.   

Com o surgimento das criptomoedas, dentre as quais a mais conhecida é o  

bitcoin, constituiu-se um sistema econômico alternativo, completamente a par de  

regulações estatais. Em face de tais peculiaridades, adotar-se-á que a 

criptomoeda  assume a natureza jurídica de ativo especulativo (criptoativo), vez 

                                                     
4 CRFB/1988. Art. 21. Compete à União: [...] VII - emitir moeda; [...]. 
5 Lei n. 9.069/95. Art. 1º A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário 
Nacional  passa a ser o REAL (Art. 2º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994), que terá curso 
legal em todo o  território nacional. [...] Art. 2º O Cruzeiro Real, a partir de 1º de julho de 1994, 
deixa de integrar o  Sistema Monetário Nacional, permanecendo em circulação como meio de 
pagamento as cédulas e  moedas dele representativas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma 
prevista nos §§ 3º e 4º do art. 3º  da Lei nº 8.880, de 1994. 
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que não se  identifica com a definição constitucional de moeda corrente. 

 

II. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA AUTUAÇÃO  

 

II.1. Da regra matriz e hipótese de incidência do imposto de renda - Do  conceito 

constitucional de renda   

 

O texto constitucional, ao promover a repartição da competência tributária  

entre os Entes Federados, esculpiu em seu art. 153, inciso III6, a regra matriz de  

incidência do Imposto de Renda e outorgou à União poder para instituí-lo.  

Em linha com o que determina o art. 146, inciso III da Constituição7, o Código  

Tributário Nacional, recepcionado pela ordem constitucional vigente com status 

de lei  complementar, trata em seu artigo 438 de normas gerais acerca do fato 

gerador e base  de cálculo do imposto em apreço. Exercendo a competência que 

lhe foi  constitucionalmente outorgada, com observância das normas gerais 

previstas na  legislação complementar (CTN), a União exerceu a sua competência 

por meio da  legislação federal, em especial as Leis nº 4.506/64, 7.713/88, 

8.383/91 e 9.250/95,  regulamentadas quanto ao Imposto de Renda, até novembro 

de 2018, pelo Decreto  nº 3.000/1999, sendo sucedido pelo Decreto nº 9.580/2018 

(Regulamento do Imposto  de Renda - RIR/20189), hoje em vigor.  

Da análise da hipótese de incidência do Imposto de Renda, definida pela  

                                                     
6 CRFB/1988. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] III - renda e proventos 
de qualquer  natureza; [...]  
7 CRFB/88. Art. 146. Cabe àlei complementar: III - estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação  tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem 
como, em relação aos  impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e  contribuintes; [...] 
8 CTN. 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. 
9 RIR/2018. Art. 1º As pessoas físicas que perceberem renda ou proventos de qualquer natureza,  
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto sobre a renda, sem 
distinção  de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei nº 4.506, de 30 de 
novembro de 1964, art.  1º ; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, 
art. 43 e art. 45 ; Lei nº 7.713,  de 22 de dezembro de 1988, art. 2º ; Lei nº 8.383, de 30 de 
dezembro de 1991, art. 4º ; e Lei nº 9.250,  de 26 de dezembro de 1995, art. 3º, parágrafo único). 
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mencionada legislação de regência, conclui-se que a base de cálculo sobre a qual 

devem incidir suas alíquotas consiste na (i) renda e (ii) nos proventos de qualquer  

natureza. Estes, por sua vez, nas palavras de Ricardo Mariz de Oliveira, foram  

conceituados como:  

a) renda: tudo o que a exploração de um patrimônio pode produzir ou o  que 

seu titular pode produzir através de seu trabalho 10;  

b) proventos de qualquer natureza: os acréscimos que não sejam produtos  

derivados do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, em última  hipótese, 

não derivados do patrimônio do esforço pessoal do seu  titular 11.  

Embora interessante para fins didáticos, a distinção entre renda e 

rendimentos  de qualquer natureza não apresenta relevância substancial para a 

delimitação do  campo de incidência do Imposto de Renda no caso em apreço, na 

medida em que  tanto a renda (produto do capital ou do trabalho) quanto os 

proventos de qualquer  natureza (todos os acréscimos que não são decorrentes 

do capital ou do trabalho)  

correspondem a fatores de acréscimo patrimonial. A origem da separação 

entre renda  e demais proventos deriva de determinação contida na Constituição 

Federal de  193412, e vem sendo replicada habitualmente desde então.  

Nesse sentido, o caput do art. 43 do CTN destaca que o fato gerador do  

Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda 

ou  dos proventos, ou seja, do acréscimo patrimonial.  

O professor Alcides Jorge Costa buscou explicar o conceito de  

disponibilidade, a saber13:  

 

Disponibilidade é a qualidade do que é disponível. Disponível é aquilo de que se pode 

dispor. Entre as diversas acepções de dispor, as que podem aplicar se à renda são: 

                                                     
10 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 
2008.  p. 183. 
11 Cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Op. cit. p. 183. 
12 CR/1934. Art 6º - Compete, também, privativamente à União: [...] c) de renda e proventos de 
qualquer  natureza, excetuada a renda cedular de imóveis; [...] 
13 COSTA, Alcides Jorge, escrevendo como relator geral das XI Jornadas do Instituto Latino-
Americano  de Direito Tributário, Rio de Janeiro, 1983, Imposto sobre a Renda. A Aquisição da 
Disponibilidade  Jurídica ou Econômica como seu Fato Gerador. Limite da sua Incidência , ’DT 
40/105. 
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empregar, aproveitar, servir-se, utilizar-se, lançar mão de,  usar. Assim, quando se fala 

em aquisição de disponibilidade de renda deve  entender-se aquisição de renda que 

pode ser empregada, aproveitada,  utilizada, etc.  

 

Assim, percebe-se que o momento de ocorrência do fato gerador é previsto  

como sendo o momento de um fato posterior àquele em que se dá a aquisição de 

um  bem ou direito apto a ensejar acréscimo patrimonial (renda ou proventos).  

Na legislação pátria, o fato gerador do IR é verificado em um período-base,  

no qual são consideradas todas as aquisições de disponibilidade, apuradas em  

relação às pessoas físicas, como é o caso do Recorrente, sob o regime conhecido  

como caixa , ou seja, quando da efetiva realização de bens ou direitos com a sua  

conversão em moeda.  

Vê-se, portanto, que não é todo ingresso patrimonial que pode ser entendido  

como renda ou provento, mas apenas aqueles que se encontram disponíveis. Isto, 

pois, o ordenamento brasileiro, em linha com a CRFB/88, consagrou em matéria 

de  Imposto de Renda o princípio da realização, segundo o qual os rendimentos, 

ganhos  de capital e demais proventos só podem ser submetidos ao imposto 

quando  efetivamente realizados, e não enquanto permanecerem num estado 

meramente  potencial ou virtual.  

Com efeito, ao menos no que se refere às pessoas físicas, enquanto não há  

a realização, não se pode falar em acréscimo patrimonial efetivo, mas 

exclusivamente  em potencial para um possível acréscimo futuro. Na ausência de 

realização, não há  renda e, portanto, não há o requisito constitucional que autoriza 

a exigência do  Imposto sobre a Renda pela União. Neste sentido, a lição de Ricardo 

Mariz14:  

’ealmente, quando se fala em realização da renda , como conceito que deva  ser 

informador do fato gerador do imposto de renda, se está falando no  momento a partir 

de quando existe renda consumada, que possa ser usada,  e, portanto, o momento 

desde o qual ela pode ser tributada.  

 

Assim, percebe-se que a realização da renda só ocorre a partir do momento  

                                                     
14 Cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Op. cit. p. 373. 
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em que o respectivo valor entrar na disponibilidade do titular do patrimônio. 

Explica se: apenas quando o acréscimo patrimonial torna-se efetivo, ainda que 

tenha se   

desenvolvido durante algum tempo, é que se tem como ocorrido o fato 

gerador do  Imposto de Renda.  

Desta feita, nos casos em que se adquire um bem por um valor X  e, com o  

decorrer do tempo, ocorre a valorização do produto e, consequentemente, o 

aumento  do seu valor, estar-se-á diante de um ganho potencial que está se 

formando paulatinamente.  

A despeito disso, o acréscimo patrimonial ainda não está realizado, já que 

tais  ganhos não foram efetivamente realizados, ou seja, não se encontram 

disponíveis ao  contribuinte e podem sequer vir a se realizar (não há como saber o 

valor que será  efetivamente auferido quando da efetiva realização do bem). 

Ademais, sequer se pode  afirmar que o valor de mercado do bem é de fato aquele 

estimado em momento que  precede a sua efetiva realização.  

Assim, para que o acréscimo se torne real e passível da incidência do tributo  

em questão, é necessário que haja um novo negócio jurídico, por meio do qual todo 

o  ganho potencial será revertido ao contribuinte, ou seja, apenas no caso em que 

a  alienação posterior do bem seja feita por um valor superior ao da aquisição, 

restará  caracterizado o acréscimo patrimonial e será devido o Imposto de Renda,  

especialmente diante da tributação de pessoa física.  

No caso em apreço, o bitcoin originalmente adquirido pelo Recorrente foi  

utilizado para desencadear uma série de operações, a saber, (i) a troca por  

criptoativos de natureza distinta (litcoin); e (ii) a troca de cripoativos (litcoins) por 

um  bem móvel (automóvel).  

Inicialmente, insta destacar que o criptoativo é originado a partir de um  

mecanismo de criptografia e transmissão par a par. De tal forma, o valor da  

criptomoeda é extraído a partir de seu próprio sistema e, portanto, mensurável com  

precisão tão somente no âmbito de sua existência.  

Nessa linha, evidente a impossibilidade de aferir o valor da criptomoeda e 

das  operações por meio delas realizadas fora da tecnologia que deu origem ao 
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criptoativo. Via de consequência, ao assumir essa premissa, inviável medir 

qualquer modificação, positiva ou negativa, no patrimônio dos envolvidos na 

operação. Ou seja, não há o  pressuposto básico para incidência do Imposto de 

Renda.  

Veja-se, abaixo, ilustração gráfica da cadeia permutativa objeto da 

autuação  da União:  

 

 

Na primeira hipótese, verifica-se que ocorreu a troca de criptoativos 

distintos (bitcoin por litcoins). Tem-se, no caso, a mera troca de posição da 

titularidade dos bens envolvidos na transação. Isto é, tem-se uma permuta entre 

os ativos, que não  permite deduzir-se pela ocorrência de efetivo acréscimo 

patrimonial, mormente  porque, repita-se, o valor destes ativos somente é aferível 

no âmbito do respectivo  sistema e não necessariamente corresponde a valor 

passível de ser obtido em  mercado, em eventual troca por moeda efetiva.  

Com efeito, em face de simples alterações posicionais no patrimônio dos  

envolvidos, não existem elementos passiveis de serem apreciados 

quantitativamente.  Em última instância, o patrimônio do contribuinte 

individualmente analisado fica  imutável, pois os mesmos valores  são 

transferidos de um lugar para outro,  ocasionando meramente um movimento 

interno do patrimônio, sem alteração efetiva  em seu montante líquido total.  

Ressalte-se que, ao examinar situação semelhante concernente a 

transação  de ativos mobiliários, o Tribunal Regional da 4ª Região exarou o 

seguinte  posicionamento nos autos da Apelação Cível/Reexame Necessário nº 

5004153- 57.2015.4.04.7100:  

 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRATO DE PERMUTA  DE AÇÕES 



 
 
 
 

Equipe 306  Contribuinte | 1095 
 
 

SEM TORNA. EQUIVALÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA  DE GANHOS DE CAPITAL. 

NÃO HÁ ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.  TRIBUTAÇÃO. INCABIMENTO. 1. O ganho de 

capital é a diferença  positiva entre o valor de alienação de bens ou direitos e o 

respectivo  custo de aquisição. 2. Na hipótese dos autos está claramente demonstrado 

que as quotas sociais decorrentes da permuta realizada  possuem valor equivalente 

às antigas ações existentes. 3.  Considerando que não houve acréscimo patrimonial, 

uma vez que o  valor das ações são equivalentes e, por conseguinte, não houve ganho   

de capital, é incabível a tributação pelo imposto de renda. (TRF4,  APELREEX 5004153-

57.2015.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator  EDUARDO VANDRÉ O L GARCIA, 

juntado aos autos em 02/05/2016)  

 

Por sua vez, a segunda operação realizada, consistente na troca de 

criptoativos por um bem móvel, pode ser qualificada, também, como permuta.  

A partir do exame do patrimônio do contribuinte, verifica-se que houve uma 

entrada concomitante a uma saída, o que, novamente, não ocasionou alteração no  

montante total do patrimônio do autuado. Enquanto ausente a transformação do  

criptoativo ou do bem recebido em permuta em moeda, pecúnia, não há realização 

e  não se pode falar em ganho de capital auferível. Há mera alteração nos bens que  

compõem o patrimônio do contribuinte, mas não há acréscimo patrimonial efetivo,  

realizado, quantificado e disponível.  

Nesse viés, impende destacar o que preleciona Ricardo Mariz de Oliveira15:  

 

Assim, portanto, o ingresso de um bem adquirido para qualquer finalidade é  um 

ingresso de um novo direito  o direito de propriedade sobre o bem -, mas  não 

produz acréscimo de patrimônio porque simplesmente substitui o dinheiro  ou a 

coisa dada em pagamento, cujo direito de propriedade já se encontrava  no 

patrimônio. Trata-se, portanto de uma simples permutação patrimonial.  

 

Conclui-se, portanto, que a referida operação amolda-se apenas ao 

conceito  de permuta e não gera acréscimo patrimonial efetivo ao patrimônio do 

contribuinte.  

Da regra matriz, extrai-se que o Imposto de Renda tem como fato gerador a  

aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Como explanado, o 

                                                     
15 Cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Op. cit. p. 87. 
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conceito constitucional e legal de renda é o efetivo acréscimo patrimonial auferido 

em  dado lapso temporal, o que deve ser colocado em posição oposta a meras 

alterações  na natureza dos bens que compõem o patrimônio do indivíduo.  

Do confronto entre conjuntura fática apresentada e a legislação de regência,  

tem-se que a tributação do bem recebido em permuta incidiria sobre renda 

meramente  potencial, ainda não existente e sobre a qual não há disponibilidade 

econômica ou  jurídica, em evidente ofensa às normas suprareferidas.  

Ademais, tendo em conta o conceito jurídico de rendas e proventos de  

qualquer natureza, utilizado pela CRFB/88 para delimitar a competência tributária 

da  União, o âmbito de incidência do Imposto de Renda não pode ser alargado de 

maneira  a abarcar situações que não ocasionem acréscimo patrimonial ao 

contribuinte.  

Isto posto, como demonstrado, endossar a interpretação adotada pela  

autoridade adminsitrativa acarreta flagrante violação à norma constitucional.  

 

II.2. Da ofensa ao princípio da capacidade contributiva  

 

Além das violações constitucionais já apresentadas, a pretensão da  

autoridade Fazendária de compelir o Recorrente a incluir na base de cálculo do  

Imposto de Renda os valores relativos à trocas realizadas entre criptomoedas e 

entre  estas e bens móveis, sem que tenha sido caracterizado o fato gerador do 

imposto,  incorre ainda, em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, 

previsto no art. 145,  §1º da CRFB/88.16  

Conforme já afirmado, a matriz constitucional do Imposto de Renda 

encontra se no artigo 153 da CRFB/88, que prevê como fatos geradores a 

disponibilidade da renda e dos proventos de qualquer natureza que tenham sido 

realizados.  

                                                     
16 CRFB/88. Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos: [...] § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados  segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente  para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos  da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte 
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Dessa forma, quando da instituição do mencionado imposto, deve o 

legislador  eleger como base de cálculo necessariamente uma dentre as 

manifestações de  capacidade contributiva elencadas. É necessário, portanto, que 

a base de cálculo do  imposto reflita a dimensão econômica do fato gerador, sob 

pena de manifesta ofensa  à capacidade contributiva explicitada com a realização 

do fato tributável, revelador de  riqueza e justificante da imposição tributária. . 

Nessa ordem de ideias, ao se inserir rendas ainda não realizadas,  

especialmente tendo como base direitos (ativos) que possuem como 

característica  elementar sua volatilidade, como pretende o Fisco, está se impondo 

ao contribuinte o  pagamento de tributo sem a prévia e necessária manifestação 

de capacidade  contributiva no presente caso, afigurando-se totalmente 

inconstitucional.  

 

III. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE  DAS 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS INSTITUÍDAS PELA IN N.º  1.888/2019  

 

A Instrução Normativa nº 1.888/2018 da Receita Federal foi introduzida pelo  

órgão administrativo com o intuito de consolidar diretrizes acerca da prestação de  

informações fiscais em operações que envolvam transações de criptoativos e, 

com  isso, consolidou nova obrigação tributária nesse âmbito.  

Como se sabe, as obrigações acessórias assumem elevada importância, 

visto que tratam de prestações positivas ou negativas para com a fiscalização,  

estabelecendo balizas para a fiscalização do cumprimento da obrigação principal. 

A  fim de se consolidarem como instrumento para potencializar a estrutura 

fiscalizatória  estatal, as obrigações dessa natureza se apresentam como 

prestações de fazer ou  não fazer estatuídas em lei.  

O referido instituto encontra-se delineado no art. 115 do CTN nos seguintes  

termos:  

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na  forma da 

legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não  configure 

obrigação principal.  
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A despeito da significativa aplicabilidade do instituto, a norma acaba por  

reiterar o §2º do art. 113 do CTN17, na medida em que possibita a imposição de  

obrigações de fazer ou não fazer ao contribuinte por lei em sentido estrito, mas 

pouco  delimita a extensão e as nuances que podem ser assumidas pela obrigação 

acessória.  

Certo é que o Código Tributário Nacional consagra que o termo lei  abarca,  

inclusive, os atos administrativos emitidos por pessoa jurídica de direito público  

interno. Entretanto, tratando-se de obrigação imposta ao contribuinte com fito de  

consolidar instrumento destinado a satisfazer o interesse da administração 

pública  tributária, isto é, de uma imposição do Estado em face de um particular, 

imperativo  interpretar tais exigências à luz dos princípios constitucionais 

basilares que regem não  apenas o Sistema Tributário Nacional, mas todo o Estado 

Democrático de Direito,  dentre os quais destaca-se o Princípio da Legalidade.  

O art. 5º, em seu inciso II18, elenca como direito fundamental o princípio da  

legalidade em sua acepção mais ampla, indicando expressamente que o cidadão 

não  será obrigado a praticar atos na vida civil senão em virtude lei. Por sua vez, o 

art. 150,  inciso I, da Constituição Federal19, foi responsável por adotar como valor 

axiológico  máximo tal diretriz em sede tributária, consignando-a expressamente 

no âmbito  tributário.  

Ressalte-se, a legalidade não pode se restringir a mera formalidade, vez que,  

em essência, se mostra como verdadeira garantia material do administrado frente  

àquele que lhe exige os tributos e as obrigações acessórias ou instrumentais a ele 

ou  à sua fiscalização relacionadas.  

Prima facie, certamente seria possível suscitar a autonomia da obrigação  

tributária acessória em relação a principal. Ocorre que os deveres de fazer ou não  

                                                     
17 CTN. Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. [...] § 2º A obrigação acessória 
decorre  da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no  interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 
18  CRFB/88. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se  aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à  igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] II - 
ninguém será obrigado a fazer  ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; [...]. 
19  CRFB/88. Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União,  aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar 
tributo sem lei que o  estabeleça; [...]. 
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fazer impostos ao contribuinte possuem franca ligação com o cumprimento das  

normas jurídicas em sentido estrito e, em especial, nesta seara, com a satisfação 

da  obrigação tributária principal.  

Nesta toada, indiscutível que a constituição das obrigações acessórias 

devem  observar todo o espectro consolidado com o princípio da legalidade 

tributária. Ainda  que assim não fosse, o princípio da legalidade, mesmo em sua 

acepção ampla, aplicável a todos os ramos do Direito, já vedaria a exigência da 

obrigação em apreço  sem lastro em lei em sentido formal e material.  

Ao examinar a legislação infraconstitucional, consoante disposto no art. 96 

do  CTN20, poderia ser entendido que o termo empregado legislação tributária  

abarcaria  todas as normas complementares que versem sobre a prática de atos 

jurídicos com  impactos na arrecadação tributária.  

No entanto, em última instância, adotar essa interpretação representaria a  

possibilidade de o poder executivo veicular obrigações ao contribuinte sem se 

ancorar  em qualquer arcabouço legal no sentido democrático do termo, em 

patente violação  ao princípio da legalidade e, nesse contexto, à CRFB/88.  

Nesse sentido, impende destacar os preciosos ensinamentos de Misabel de  

Abreu Machado Derzi21:  

 

O fato gerador da obrigação acessória também decorre da lei. A lei cria os deveres 

acessórios, em seus contornos básicos, e remete ao regulamento a  pormenorização 

de tais deveres. Mas eles são e devem estar antes  plasmados, modelados e 

enformados na própria lei. Ao dizer o CTN que o  fato gerador da obrigação acessória 

é qualquer situação que, na forma da  legislação aplicável impõe a prática ou a 

abstenção de ato que não configure  obrigação principal (art. 115) , não rompe com o 

princípio fundamental da  legalidade, apenas reconhece que existe margem de 

discricionariedade para  que, dentro dos limites da lei, o regulamento e demais atos 

adminsitraticos  normativos explicitem a própria lei, viabilizando sua fiel execução. A  

expressão legislação tributária, definida pelo próprio CTN, no art, 96, nomeia  em 

primeiro lugar a lei, como ato próprio do poder legislativo. A lei, assim,  integra com 

                                                     
20  CTN. Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as 
convenções  internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou 
em parte, sobre  tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 
21 DERZI, Misabel de Abreu Machado, em nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro. Direito  
Tributário Brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro. Forense. 2016. p. 709-710. 
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primazia o conceito de legislação tributária (art. 96 c- art. 98), à  qual se submetem os 

atos normativos do executivo.  

 

Em suma, vislumbrando a materialização do espírito legislativo que  

consignou o princípio da legalidade, não se pode admitir a instituição das 

obrigações  acessórias por atos puramente administrativos, decretos ou portarias, 

mas apenas por  lei em sentido estrito, cabendo às normas complementares 

apenas viabilizarem a  aplicação do mandamento legislativo. 

Aliás, a violação ao princípio da legalidade torna-se ainda mais gravosa ao  

passo que as operações com criptoativos sequer estão delineadas no 

ordenamento  jurídico brasileiro. Não há delimitação expressa de sua natureza 

jurídica ou da  tecnologia que a constitui, muito menos da sua qualificação 

enquanto bem ou direito,  o status ou os efeitos assumidos pela troca desses 

valores por bens de igual natureza  ou distinta.  

Em que pese o alto refino da tecnologia utilizada, bem como sua 

importância  e utilidade no contexto contemporâneo, a referida realidade jurídica 

foi muito pouco  trabalhada pelo legislador brasileiro. Sequer é possível qualificá-

la juridicamente,  atribuir efeitos jurígenos a ela ou mesmo mensurá-los.  

Na realidade, toda operação que envolve a utilização da tecnologia 

blockchain ou a transação de criptoativos encontra-se num limbo jurídico perante 

o ordenamento  pátrio. Diante de tal conjuntura, é inadmissível que um cenário tão 

sensível seja  exposto à imposições do Poder Executivo, sem a prévia e necessária 

discussão e  deliberação do tema no âmbito político adequado, a saber, perante o 

Poder  Legislativo.  

Da avaliação primeva do mecanismo que criou os ativos em comento, extrai 

se que, inclusive, é impossível ao contribuinte verificar se houve ou não ganho de  

capital em tais transações, qualificar adequadamente as operações, ou mesmo,  

comparar o valor do ativo em face de eventuais bens recebidos por força da 

permuta  com estes ativos.  

Como consequência lógica de situações em que a ocorrência do fato 

gerador  se mostra imprecisa, imperativo indagar como poderia o contribuinte 

prestar qualquer  informação ao órgão do poder executivo de algo que sequer é 
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delimitado no  ordenamento jurídico pátrio e que, lado outro, mostra-se patente 

violador de sua  intimidade e sigilo bancário.  

Em face das garantias resguardas pelo princípio da legalidade, inadmissível  

que o Poder Executivo institua obrigações acessórias por meio de atos que, por 

ora,  não possuem regência legislativa atenta às peculiariedades inerentes aos 

bens  jurídicos transacionados. Para mais, ao tratar de operações que não 

possuem arcabouço legal próprio e ao adotar medidas completamente ineficazes 

para atingir o  propósito da obrigação tributária acessória, é patente a violação do 

preceito  constitucional.  

Evidente, portanto, a impossibilidade do contribuinte ser autuado com base  

em informações prestadas com fundamento na Instrução Normativa nº 

1.888/2019 da  Receita Federal do Brasil, dada a teoria da inadmissibilidade dos 

frutos de árvore  envenenada.  

 

IV. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE  

 

Na eventualidade de se entender pela adequação à legalidade da Instrução  

Normativa nº 1.888/2019, é pertinente destacar os aspectos temporais referentes 

ao  ato administrativo em comento.  

Os princípios constitucionais são as normas do ordenamento jurídico que 

dão  legitimidade e devem perpassar todas as outras normas do sistema, sob pena 

de  serem declaradas inválidas. No Direito Tributário, os princípios foram 

insituídos com  o fito de resguardar a sociedade das possíveis arbitrariedades 

políticas. —esse  espeque, no âmbito denominado pela doutrina como não 

supresa , são três os  princípios basilares que garantem o direito dos 

contribuintes:  

a. O princípio da legalidade;  

b. O princípio da anterioridade;  

c. O princípio da irretroatividade.  

Frisa-se que essas garantias devem ser observadas não apenas pelo  

legislador quando da elaboração das leis, mas também pelas Autoridades  
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Administrativas. No presente caso, além da já demonstrada violação ao princípio 

da  legalidade, vislumbra-se também violação ao princípio da irretroatividade, 

previsto no art. 5º, XXXV da CRFB/8822 e, de forma mais estrita em sede tributária, 

no art. 150,  inciso III, alínea a , da CRFB/8823.  

Conforme já demonstrado, as portarias, instruções, circulares e demais atos  

normativos das Autoridades Administrativas ainda que não se concretizem como 

atos  legislativos, se revestem de caráter normativo, devendo estar em 

conformidade com  as leis e regulamentos.  

Nesse sentido, claro se faz que todas obrigações tributárias, sejam elas  

principais ou acessórias, estão sob a égide do princípio da legalidade, da 

anterioridade e da irretroatividade. Neste sentido, os comentários de Aliomar 

Baleeiro e Mizabel  Derzi24:  

 

Os atos normativos regulamentares do Poder Executivo jamais retroagem,  como 

vimos, já que as leis, em que se baseiam, não podem retroagir, por  expressa proibição 

da Constituição da República. É assim, de fato  consequência lógica. Nesse passo não 

seria necessário declará-lo na  Constituição. A dedução a que se chega não configura 

nem mesmo dedução  analógica, mas se trata de mero corolário do princípio da 

legalidade.  

 

Assim, quando a Instrução Normativa nº 1.888 instituiu a obrigação 

acessória  que disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas 

às operações  realizadas com criptoativos à RFB, esta foi clara, em seu art. 13, 

quanto ao termo  inicial de vigência da norma:  

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação   

no Diário Oficial da União e produz efeitos a partir de 1º de agosto de 2019.  

                                                     
22  CRFB/88. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se  aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à  igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXVI 
- a lei não prejudicará o  direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; (...) 
23 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos  Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)  
III - cobrar tributos: (...)  
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou  aumentado; (...)  
24 BALEEIRO, Aliomar. DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito Tributário Brasileiro. 14 ed., ver.  
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 982. 
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Frisa-se que os fatos discutidos no presente Recurso Extraordinário  

ocorreram em 2016 e 2017, ou seja, antes da produção de efeitos da norma em  

comento. No mais, ainda que se considere a validade desta a partir de sua entrada  

em vigor, iniciada quando da publicação no Diário Oficial da União, em 07/05/2019,  

os fatos ainda são extemporâneos à vigência da norma, ou seja, por esta não 

podem  ser atingidas.  

Desta forma, a autuação da RFB claramente violou o princípio 

constitucional da irretroatividade, o que reforça a impossibilidade de se utilizar os 

dados obtidos por  meio da referida declaração para a exigência de tributo em 

desfavor do Recorrente.  

 

V. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E DA  RAZOABILIDADE  

 

Ademais, verifica-se a inconstitucionalidade da multa imposta ao 

contribuinte,  qual seja, a disposta no art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/199625, em 

razão da  irrazoabilidade da sua aplicação, que viola frontalmente o princípio 

constitucional de  vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV da CRFB: Art. 150. 

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é  vedado à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - utilizar tributo com efeito 

de confisco;  

Este princípio possui três exceções, quais sejam: a) Danos causados ao 

Erário; b) Enriquecimento ilícito no exercício do cargo, função ou  emprego na 

Administração Pública; c) Utilização de terra própria para cultivo de ervas  

alucinógenas.  

A hipótese aqui debatida não se subsome a nenhuma dessas exceções.  

Registre-se, ademais, que os créditos federais já são corrigidos pela taxa SELIC, 

que  faz as vias de correção monetária e juros, cumprindo a função de recompor o  

patrimônio fazendário pela mora.  

                                                     
25  Lei nº 9.430/1996. Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as 
seguintes multas:  I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de 
imposto ou contribuição nos  casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de 
declaração e nos de declaração inexata; [...]. 
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Dessa forma, a multa nos moldes impostos não visa recompor os danos  

causados pelo atraso no pagamento, mas consiste tão somente em medida para  

penalizar o contribuinte supostamente constituído em mora, fazendo-o de modo  

excessivo, desarrazoado e, por isso, inconstitucional.  

As multas devem ser razoáveis, evitando a injusta apropriação estatal do  

patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes. Assim, a multa aplicada não 

pode  ser excessiva a ponto de gravar sobremaneira o patrimônio do contribuinte, 

conforme  defende Sacha Calmon26:  

 

Uma multa excessiva, ultrapassando o razoável para dissuadir ações ilícitas  e para 

punir os transgressores (caracteres punitivo e preventivo da  penalidade) caracteriza, 

de fato, uma maneira indireta de burlar o dispositivo  constitucional que proíbe o 

confisco. Este só poderá se efetivar se e quando  atuante a sua hipótese de incidência 

e exige todo um processo. A aplicação  de uma medida de confisco é algo totalmente 

diferente da aplicação de uma  multa. Quando esta é tal que agride violentamente o 

patrimônio do cidadão  contribuinte, caracterizando-se como confisco indireto e, por 

isso, é  inconstitucional.  

 

Ora, no presente caso, a multa aplicada no percentual de 75% se mostra 

como  abusiva e desproporcional, agredindo demasiadamente o patrimônio do 

recorrente,  acarretando, com isso, violação ao princípio do não-confisco em 

matéria tributária,  inscrito no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República.  

Este c. STF, por sua vez, reafirmou a aplicação do princípio do não-confisco  

às multas e no caso abaixo considerou legítima decisão que reduziu multa 

aplicada  em 60% ao percentual de 30% do débito do tributo. Dessa forma, para 

que não sejam  consideradas confiscatórias, as multas devem limitar-se a 

patamar calibrado e  ponderado entre a gravidade da conduta e o peso da punição, 

veja-se:  

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO. 

MULTA. VEDAÇÃO DO EFEITO DE CONFISCO.  APLICABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS 

PELA MANUTENÇÃO DA  MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE 

PECULIARIDADE DA  INFRAÇÃO A JUSTIFICAR A GRAVIDADE DA PUNIÇÃO. DECISÃO  

                                                     
26 CALMON, Sacha. Caderno de pesquisas Tributárias. Ed. Resenha Tributária: São Paulo, 1979. 
p.  455. 
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MANTIDA. 1. Conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o  princípio 

da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas. 2. Esta Corte  já teve a 

oportunidade de considerar multas de 20% a 30% do valor do débito  como adequadas 

à luz do princípio da vedação do confisco. Caso em que o  Tribunal de origem reduziu 

a multa de 60% para 30%. 3. A mera alusão à  mora, pontual e isoladamente 

considerada, é insuficiente para estabelecer a  relação de calibração e ponderação 

necessárias entre a gravidade da  conduta e o peso da punição. É ônus da parte 

interessada apontar  peculiaridades e idiossincrasias do quadro que permitiriam 

sustentar a  proporcionalidade da pena almejada. Agravo regimental ao qual se nega  

provimento. (STF, RE no 523.471 AgR / MG, Rel. Ministro JOAQUIM  BARBOSA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06.04.2010, DJ 23.04.2010,  destacamos)   

 

Desse modo, ainda que se entenda devida a exigência fiscal em lume, o que  

se admite apenas pela eventualidade, pede-se seja a penalidade pecuniária 

aplicada  reduzida a patamares não confiscatórios.  

 

VI. DOS PEDIDOS  

 

Diante de todo o exposto, pugna-se pela procedência do Recurso  

Extraordinário apresentado pelo Recorrente, com a anulação da exigência fiscal  

lavrada em seu desfavor, dada as patentes afrontas à Constituição Federal  

perpetradas pela autuação ora em debate, tendo em vista que as operações  

desenvolvidas pelo Recorrente não se subsomem à hipótese de incidência do 

Imposto  de Renda considerando-se o seu conceito constitucional e, ademais, as 

informações  nas quais a fiscalização se baseou para a autuação fiscal impugnada 

foram obtidas  com fundamento em norma claramente inconstitucional (posto ser 

violadora da  legalidade e da irretroatividade).  

Nesses termos, pede deferimento.  

ADVOGADO  

OAB XXX.XXX 
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EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO   

RECORRENTE: JORGE PEREIRA  

RECORRIDA: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)   

 

O Recorrente, irresignado com o acórdão que negou provimento ao seu 

recurso, vem,  respeitosamente, apresentar as razões do presente Recurso 

Extraordinário, conforme os fatos e  fundamentos a seguir expostos.  

 

I. DOS FATOS  

 

O Autor, ora Recorrente, ajuizou a presente ação em face da União Federal, 

com o  objetivo de impugnar auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil 

(RFB) decorrente  de suposto débito de Imposto de Renda (IR) por ganho de capital 

em operações de permuta  envolvendo criptoativos e um veículo.  

Jorge Pereira (Recorrente), entusiasta das novas tecnologias, no ano de 2016, 

através de  Exchange domiciliada no Brasil, adquiriu 1 (um) Bitcoin pelo valor 

histórico de R$3.500,00  (três mil e quinhentos reais). No ano seguinte, em operação 

intermediada pela mesma  Exchange, realizou a permuta de sua unidade de Bitcoin 

por 150 (cento e cinquenta) Litcoins.  

Posteriormente, ainda em 2017, o Recorrente realizou uma nova permuta, 

entregando  150 unidades de Litcoin como contrapartida para aquisição de um 

automóvel. Sucede-se que, em 2019, foi surpreendido pela autuação já mencionada, 

que se baseou  na ausência de declaração das operações e de recolhimento de 

Imposto de Renda por ganho de  capital com relação a: i) troca de sua unidade de 

Bitcoin pelas 150 unidades de Litcoin - operação avaliada em R$66.000,00 (sessenta 

e seis mil reais); e ii) permuta de seus 150 Litcoins  pelo automóvel  operação 

avaliada em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Ressalte-se que as informações 
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aludidas foram obtidas pelo Fisco mediante declaração  da Exchange que 

intermediou as operações. Contudo, tais informações não gozam de qualquer  

confiabilidade e prestígio, tendo em vista o fato de que inexiste uma cotação oficial 

para  valoração dos criptoativos, não havendo, pois, regra legal de conversão de valor 

para fins  tributários (RFB, 2017, Resposta 447), o que torna a autuação combatida 

ainda mais frágil, já  que nem mesmo os pressupostos de fato tomados no auto de 

infração parecem verossímeis. 

Desta feita, conforme restará demonstrado a seguir, a referida cobrança não 

merece  prosperar, uma vez que viola frontalmente o sistema constitucional-

tributário pátrio, ante a  ausência de materialidade na Carta Magna que fundamente 

a tributação de operações  envolvendo criptoativos. Desse modo, a análise dos 

fundamentos abaixo aventados certamente  levará ao provimento do presente 

Recurso Extraordinário com a consequente anulação do  débito fiscal ora vergastado.  

 

II. DO MÉRITO  

 

1. Da natureza jurídica das criptomoedas/criptoativos  

 

Ao prescrever as normas de competência tributária, o constituinte optou pela 

adoção de  conceitos fechados em detrimento de tipos (DERZI, 1988, pg. 84), razão 

pela qual se alude à  existência de uma legalidade estrita no direito tributário.  

Tomando isso por pressuposto, é patente a necessidade de identificação da 

natureza  jurídica dos institutos, para que seja possível precisar as repercussões 

jurídico-tributárias  advindas de suas operações, a partir do encaixe ou não nos 

conceitos constitucionais.  

No caso destes autos, estamos diante de operações negociais de 

troca/permuta  envolvendo (op. i) criptoativos (Bitcoin e Litcoin) e (op. ii) criptoativos 

(Litcoin) e um veículo.  Acerca da definição de criptoativos/criptomoedas, temos o 

seguinte:  

"Criptoativos podem ser definidos como ativos ou tokens digitais criados para 

possibilitar  transação de valores, funcionando como meio de pagamento e/ou reserva 

de valor, utilizando  criptografia como base da segurança das transações e controle de 
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sua emissão." (CAMPOS, 2018,  p. 25)  

 

A proposta dos criptoativos, materializados pelo whitepaper de Satoshi 

Nakamoto, é  bastante clara: por meio do sistema blockchain e de tecnologia 

criptográfica, busca-se  revolucionar o fluxo de transação de recursos de todo o 

globo, visando à substituição do sistema  financeiro, que já se provou insuficiente 

por diversas vezes, tornando desnecessária, então, a  figura do terceiro interveniente 

(instituições financeiras) através de um sistema confiável e  garantido pelos seus 

próprios operadores (NAKAMOTO, 2009, p. 01), que por meio da rede de  blocos e da 

validação das operações por parte dos mineradores  veda o gasto duplo .   

Desse modo, antes de buscar definir precipitadamente a forma como o direito 

tributário  regula essas operações, faz-se pujante tecer alguns comentários acerca 

da natureza jurídica dos  criptoativos, quando restará mais clara a sua natureza sui 

generis e, consequentemente, a  

impossibilidade da manutenção do auto de infração ora combatido ante o seu 

evidente  descompasso com o melhor direito.  

 

1.1. Da inadequação dos institutos existentes à natureza das criptomoedas  

 

Os órgãos de regulação brasileiros não têm posição pariforme no que atine à  

classificação da natureza jurídica dos criptoativos. Ao passo em que a RFB vem 

entendendo os  criptoativos enquanto uma espécie de ativo financeiro (RFB, 2014), a 

Comissão de Valores  Mobiliários (CVM) já emitiu posição pública no sentido de que 

os criptoativos não estão  abarcados pelo seu poder regulatório, ante o fato de que 

não seriam valores mobiliários,  afastando-se, portanto, desta categoria (CVM, 2016).  

Isto posto, se constata que nem mesmo os órgãos regulatórios fixaram um 

entendimento  confiável acerca do trato jurídico a ser dado às criptomoedas, o que, 

em certa medida, é  compreensível em função da contemporaneidade dessa figura e 

de seu difícil encaixe às  categorias jurídicas tradicionais.  

Como já aludido, o objetivo principal dos fundadores  das criptomoedas era 

o de criar  um meio de pagamento global, que permitisse o estreitamento do fluxo 

monetário entre os  indivíduos de todos os continentes, atuando as criptomoedas, 
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então, dentre as quais o Bitcoin e  o Litcoin, enquanto verdadeiras "moedas" globais.   

É patente que os criptoativos se consubstanciam em um bem/direito que os 

usuários da  rede em que opera valoram, isto é, atribuem determinado valor. 

Entretanto, estes propriamente  ditos não possuem um valor em si como metais 

preciosos, por exemplo, não sendo dotados de  qualquer lastro material/corpóreo. Ou 

seja, as criptomoedas valem aquilo que os usuários da  rede entendem que vale, não 

possuindo cotação oficial e/ou uma garantia intrínseca de seu  valor, não possuindo 

sequer parâmetros de conversão para fins tributários.  

Em 2014, o Danmarks —ationalbank comparou o Bitcoin a contas de vidro  - 

uma  referência aparente às contas que foram trocadas nos séculos passados por 

ouro, marfim e outras  commodities:  

 

(...) Bitcoin não tem um valor real em uso, ao contrário de metais preciosos, como ouro 

e prata,  e é mais como contas de vidro. Bitcoin é uma moeda virtual sem ancorar em 

valor e, portanto,  pode subir acentuadamente ou cair em pouco tempo. Uma propriedade 

essencial do dinheiro é que  o valor é estável, de modo que o poder de compra não muda 

significativamente no dia a dia ,  observa o diretor do Banco —acional, Hugo Frey Jensen.  

Tradução livre. (DANMARKS  NATIONALBANKS, 2017)  

 

Da manifestação do Banco Central Dinamarquês, resta evidente que, embora 

os  criptoativos sejam/tenham sido projetados para atuar como uma moeda 

tradicional - e talvez até  

mesmo substituí-la no futuro -, eles ainda não são dotados de aptidão para serem 

tratados como  tal, seja pela grande resistência que vem enfrentando por um número 

relevante de países ou por  não cumprirem com os requisitos classificatórios 

tradicionais de moeda, quais sejam: reserva  de valor, unidade de conta e reserva de 

troca (COSTAL; MEIRA, 2017, p. 491), bem como a  ausência de curso forçado.  

Salta aos olhos o fato de que são negociados sempre considerando seu valor 

atualizado  em moedas nacionais. É evidente que os criptoativos têm o potencial de 

se tornar dinheiro  econômico no futuro, notadamente se a sua popularização 

continuar crescendo de forma  exponencial, entretanto este ainda não é o quadro que 

se verifica.  
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Não sendo as criptomoedas moedas propriamente ditas, questiona-se, então, 

a  possibilidade de serem consideradas ativos financeiros, isto é, instrumento não 

monetário  existente no mercado.  

Ocorre que tampouco o conceito jurídico de ativo financeiro é suficiente para 

englobar  o fenômeno do criptoativo. Falta a ele requisito essencial: um lastro no 

"mundo real"; em um  ativo-objeto, uma vez que não passam de um produto de 

mineração em blockchain, de  existência exclusivamente virtual e não-corpórea 

(COSTAL; MEIRA, 2017, p. 506).  

Nesse sentido, a CVM, órgão responsável pela regulação dos ativos 

mobiliários, já se  posicionou por meio do Ofício Circular nº 1/2018/CVM/SIN em que 

afirmou que as  criptomoedas não podem ser qualificadas como ativos financeiros, 

para os efeitos do disposto  no artigo 2º, V, da Instrução CVM nº 555/14 .  

Tem sido este, também, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, 

para quem  não se pode reputar às criptomoedas nem a característica de moeda nem 

a de valor mobiliário.  Vejamos:  

 

[...] INVESTIGADO QUE ATUAVA COMO TRADER DE CRIPTOMOEDA (BITCOIN),  

OFERECENDO RENTABILIDADE FIXA AOS INVESTIDORES. [...] INEXISTÊNCIA.  OPERAÇÃO 

QUE NÃO ESTÁ REGULADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO  PÁTRIO. BITCOIN QUE NÃO 

TEM NATUREZA DE MOEDA NEM VALOR  MOBILIÁRIO. INFORMAÇÃO DO BANCO 

CENTRAL DO BRASIL (BCB) E DA  COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). [...]1. A 

operação envolvendo compra ou  venda de criptomoedas não encontra regulação no 

ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas  virtuais não são tidas pelo Banco Central 

do Brasil (BCB) como moeda, nem são consideradas  como valor mobiliário pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não caracterizando sua  negociação, por si só, 

os crimes tipificados nos arts. 7º, II, e 11, ambos da Lei n. 7.492/1986, nem  mesmo o 

delito previsto no art. 27-E da Lei n. 6.385/1976. [...] (STJ - CC 161123/SP  

2018/0248430-4, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data do Julgamento: 

28/11/2018, S3  - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/12/2018.) (Grifos 

nossos)  

 

O que se verifica é que, diferentemente de muitos bens, os criptoativos exigem 

uma  concepção abstrata por parte do legislador, vez que sua fluidez frente às 

relações jurídicas não  se amoldam às rígidas estruturas do sistema tributário 
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vigentes no Brasil. 

Excelências, faz-se pujante perceber que estamos vivendo uma nova 

revolução: assim  como a internet revolucionou o fluxo de informações, as 

criptomoedas agora se propõem a  revolucionar o de capitais, ao dispensar a 

intervenção das instituições financeiras, constituindo  um modelo mais seguro, 

eficaz, rápido e barato de transacionar recursos por todo o globo  (CAMPOS, 2018, p. 

16).   

A soberania estatal está sendo ressignificada aos nossos próprios olhos, e 

oferecer os  moldes das figuras jurídicas tradicionais para tratar algo tão singular e 

de natureza sui generis,  como as criptomoedas, é autofagia. Trata-se de um 

movimento que não pode mais ser parado,  portanto, tentar significa-lo mediante 

emprego de uma "camisa de força" só tende a  descredibilizar a própria atuação 

estatal.   

 

1.2. Da ausência de definição pelo legislador e do entendimento de outros países  

 

A primeira iniciativa em busca de um trato formal às criptomoedas por parte 

da  legislação pátria se deu com o Projeto de Lei nº 2.303/2015, que buscou fornecer 

aos  criptoativos o caráter de arranjos de pagamento.   

Contudo, tal projeto de lei não teve o andamento esperado e, no presente 

momento, se  encontra engavetado  no Congresso —acional, de modo que, em 

efetivo, temos um completo  vazio jurídico no que diz respeito à regulamentação das 

criptomoedas, que, até o presente  momento, vem se pautando muito mais nos 

achismos  das instâncias reguladoras, do que em  posicionamentos sólidos e 

geradores de segurança jurídica dessas instituições.  

Os problemas enfrentados pelo Estado brasileiro também estão sendo ou 

foram  enfrentados por diversos países ao redor do globo, razão pela qual se perfaz 

instrumento  adequado a investigação do trato tributário dado a essas figuras pela 

legislação de outros países.  

Diante do já apresentado, Srs. Ministros, é importante repisar que se trata de 

uma figura  dotada de características extremamente inovadoras, não se amoldando 
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minimamente às  categorias jurídicas tradicionais, sendo claro representativo dessa 

situação o diferente  tratamento jurídico que vem sendo dado ao instituto no derredor 

do globo.  

Diversos países, tais como China, Estados Unidos e Espanha já se 

manifestaram acerca  do trato jurídico a ser dado às criptomoedas, ainda que de 

maneira não definitiva.  A China optou por proibir a utilização dessa nova figura, 

posição que, evidentemente,  não se coaduna com o regime democrático de direito 

que vige em nosso país e com o direito  fundamental à liberdade. 

Por seu turno, os Estados Unidos não fixaram entendimento equânime entre 

os seus  estados-membros, em razão do fato de que em seu modelo federativo lhes 

é concedida certa  autonomia (FOBE, 2016, p. 104), de forma que tem se vislumbrado 

preponderantemente dois  regimes regulatórios distintos, quais sejam (i) o referente 

às agências de câmbio e (ii) o referente  aos valores mobiliários.  

Por fim, em sentido divergente dos já listados, a Espanha trata as 

criptomoedas como  um sistema eletrônico de pagamentos, considerando o Bitcoin, 

a título de exemplo, isento do  Imposto sobre o Valor Agregado (IVA).  

É preciso saber que a natureza jurídica de um determinado instituto é aquela 

dada pelo  ordenamento jurídico; é uma opção política pela incidência de 

determinadas normas. Assim,  uma vez que, como já exposto, o legislador brasileiro 

não fez tal opção, não ousou escolher se  as criptomoedas são de fato moedas, 

valores mobiliários, commodity, título ou o que quer que  seja, não é possível saber 

qual o estatuto que regerá tal artifício, muito menos quais seus efeitos  tributários, 

ante a tipicidade cerrada que cataloga as hipóteses de incidência em nosso sistema.  

Em verdade, as autoridades brasileiras estiveram mais preocupadas com 

desqualificar  as criptomoedas que em qualificá-las - afirmando não serem moedas, 

nem ativos mobiliários  sujeitos ao controle da CVM.  

O mais próximo de uma regulação de que disporia o contribuinte está no 

Manual de  Perguntas e Respostas sobre a Declaração do IRPF:  

 

447 - As moedas virtuais devem ser declaradas?  

Sim. As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam consideradas 

como  moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser declaradas na Ficha 
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Bens e Direitos como  outros bens , uma vez que podem ser equiparadas a um ativo 

financeiro. Elas devem ser  declaradas pelo valor de aquisição.  

Atenção: Como esse tipo de moeda  não possui cotação oficial, uma vez que não há um 

órgão  responsável pelo controle de sua emissão, não há uma regra legal de conversão 

dos valores  para fins tributários. Entretanto, o contribuinte deverá guardar 

documentação que comprove a  autenticidade desses valores.  

607 - Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais  são tributados?  

Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais (bitcoins, por exemplo) cujo total 

alienado  no mês seja superior a R$ 35.000,00 são tributados, a título de ganho de capital, 

segundo alíquotas  progressivas estabelecidas em função do lucro, e o recolhimento do 

imposto sobre a renda deve  ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da 

transação.  

O contribuinte deverá guardar documentação que comprove a autenticidade das 

operações.  Consulte as perguntas 447,544 e 545  

(Lei nº5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional -CTN, art. 118; Lei 

nº8.981,  de 20 de janeiro de 1995, art. 21; Instrução Normativa SRF nº84, de 11 de 

outubro de 2001;  Instrução Normativa SRF nº599, de 28 de dezembro de 2005; e Ato 

Declaratório Interpretativo  RFB nº3, de 27 de abril de 2016) (Grifos nossos) 

 

A tentativa da RFB, no entanto, como restará exaustivamente demonstrado, 

está eivada  de inconstitucionalidade. A equiparação da criptomoeda a um ativo 

financeiro para fins de  tributação é uma tentativa de tributação por analogia, 

expressamente vedada pelo CTN em  respeito à taxatividade dos conceitos legais e 

constitucionais em matéria tributária. Deve, por  isso, ser rechaçada por esta egrégia 

Corte.  

A própria RFB, em verdade, deixa clara a lacuna, a incerteza e, por conseguinte, 

a  impossibilidade de tributação ao vacilar na classificação dada ao criptoativo - ora 

equiparando  a ativo, ora nomeando por moeda  - e ao ressaltar que não há regra 

legal de conversão dos  valores para fins tributários. Em outras palavras, não há regra 

tributária aplicável para a  determinação da base de cálculo.  

Reitera-se, portanto, a impossibilidade de que haja tributação sem o prévio  

estabelecimento de todos os elementos da regra-matriz de incidência tributária, 

como leciona  Paulo de Barros Carvalho (CARVALHO, 2018). Na falta de elemento 

essencial, como o é a  base de cálculo, a regra é inaplicável, inapta a gerar os efeitos 

pretendidos pela RFB.  
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Ora, da mesma forma que a RFB agora optou por equiparar, valendo-se de 

analogia, as  criptomoedas a ativos financeiros, poderia tê-las equiparado a moedas 

estrangeiras, fazendo  incidir sobre elas a isenção prevista no art. 35, ”, i  do 

RIR/2018. Acontece que, ainda que  essa opção seja a mais favorável ao contribuinte, 

seria uma atuação igualmente inconstitucional,  posto que fora do âmbito de 

atribuição da RFB e do limite da competência do Poder Executivo.   

Nada obstante, nada impede, por exemplo, que o legislador as identifique 

como  mercadoria, fazendo incidir não o regramento do IRPF, mas o do ICMS. Ou 

mesmo que,  entendendo que a criptomoeda não se subsume a nenhuma das 

materialidades previstas na  Constituição (o mais adequado, diga-se de passagem), 

estaria sujeita à competência tributária  residual da União, dependendo, portanto, da 

criação de nova modalidade de imposto.  Novamente, a decisão deve ser uma opção 

política do legislador, em consonância com a Carta  Magna.  

Não cabe à RFB tomar tal decisão, é dizer, decidir pela natureza de um instituto 

novo,  quando o legislador ainda não o fez. É necessário se atinar para o fato de que 

as normas que  instituem tributos são verdadeiras normas de decisão material, já 

que não se limitam a autorizar  o órgão responsável a exercer livremente o poder de 

tributar, o que se verifica é que essas  normas predeterminam de forma integral o seu 

âmbito de aplicação (XAVIER, 2001, p. 18).  Ainda nesse sentido, Alberto Xavier 

disciplina:  

"O princípio da tipicidade da tributação encontra-se estreitamente relacionado não só 

com o  principio da segurança jurídica, mas também com o princípio da separação de 

poderes, enquanto  

determina regras quanto à formulação das leis, tendo em vista impedir que a função 

legislativa do  Poder Legislativo (ao qual foi constitucionalmente atribuída a competência 

exclusiva quanto à  criação e aumento de tributos) possa vir a ser exercida, ainda que de 

modo indireto ou oblíquo pelo  Poder Executivo e Poder Judiciário." (2001, p. 26).  

 

Como dito, definir a natureza jurídica de um fenômeno implica definir o 

arcabouço  normativo que o atingirá e tal decisão política, ao menos em matéria 

tributária, só pode ser feita  pelo Poder Legislativo, já que a competência 

constitucional para criar e aumentar tributos foi  concedida com exclusividade a este 

poder.   



 
 
 
 
1120 | III TAX MOOT BRAZIL : Da tributação dos Criptoativos 

 
 

Uma vez que o Congresso Nacional ainda não regulamentou as criptomoedas, 

não pode  a RFB o substituir, usurpando sua competência.  

Nesse sentido, vale asseverar que o princípio da legalidade possui um rigor 

ainda maior  no que atine ao direito tributário, podendo se falar em uma verdadeira 

"reserva absoluta de lei",  da qual decorrem os princípios da seleção, numerus 

clausus, exclusivismo e determinação, que,  em conjunto, dão forma à chamada 

tipicidade cerrada.   

Em função disso, o legislador não pode descrever o tributo se valendo de 

cláusulas  gerais, devendo ser descrito em modelos que exprimam, em efetivo, a 

opção do legislador pelas  realidades que objetiva tributar, existindo realidades que, 

em função do modelo escolhido  quedam excluídas pela atividade seletiva da 

tributação (XAVIER, 2001, p.17). É dizer, não se  coadunam ao catálogo proposto pela 

legislador em sua atividade legiferante.  

Evidencia-se que as criptomoedas não possuem uma natureza jurídica clara, 

situando se, no presente momento, em um vácuo regulatório, já que não se amoldam 

razoavelmente a  nenhuma categoria jurídica preexistente e não foram objeto de trato 

do legislador ordinário, o  que, ante a legalidade estrita em que se funda o sistema 

tributário nacional, veda a tentativa de  manejo de uma tributação analógica para um 

fato atípico e excedente ao catálogo abstrato e  fechado que decorre da aplicação da 

tipicidade cerrada.  

 

2. Tipos X Conceitos: incompatibilidade da autuação com o rígido sistema tributário  

brasileiro e o catálogo proposto por Alberto Xavier  

 

Não se pode perder de vista que o poder de tributar do Estado precisa ser 

limitado, uma  vez que a tributação afeta diretamente a liberdade individual dos 

sujeitos atingindo o cerne do  direito fundamental à propriedade.  

O Direito Tributário deve estar sempre pautado na legalidade estrita e no 

pressuposto  teórico de que os termos postos na Constituição Federal (CF/88) e 

demais normas afetas  assumem a natureza de conceitos. 

Em verdade, mesmo as correntes doutrinárias menos ortodoxas reconhecem 
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a  necessidade de se respeitar as materialidades elencadas pela CF/88 quando do 

exercício da  tributação, sendo tal taxatividade a primeira das proteções destinadas 

ao contribuinte. Mesmo  aquela corrente que entende, equivocadamente, que a CF/88 

se utilizou de tipos ou conceitos  indeterminados, que deixam ampla margem para a 

imaginação do intérprete, reconhecem a  existência de um núcleo duro a ser 

respeitado.  

 

A rigidez é entendida, em primeiro lugar, como a impossibilidade de as pessoas políticas  

promoverem, a seu talante, a extensão dos conceitos por meio dos quais a Constituição 

designa o  objeto da competência. Isso significa que a rigidez constitucional vai além das 

disposições de competência, para proteger, também, as normas, ou seja, os significados 

que se podem extrair  dessas disposições. Nesse sentido, diz Reinaldo Pizolio que, 

embora a Constituição outorgue  competências tributárias mediante o uso de conceitos 

vagos ou ambíguos, por maior que seja a  dificuldade na interpretação do conceito, há 

sempre um ... conteúdo semântico mínimo... , que  não pode ser desprezado.  

(FOLLADOR, 2017, p. 95)  

 

A escolha política feita pelo constituinte espelha esse fundamento teórico. A 

CF/88  elenca inúmeros limites ao poder de tributar buscando compatibilizar a 

necessidade de ordem  prática da tributação com os direitos individuais em jogo. É 

nesse contexto que se deve pensar  na legalidade estrita e na tipicidade cerrada das 

normas tributárias.  

Nessa trilha, não se pode olvidar que as competências tributárias são dotadas, 

em regra,  de facultatividade. Isto é, a mera menção constitucional à possibilidade de 

tributação de  determinado fato por um ente federado, não faz surgir a tributação. É 

preciso que o tal ente  opte, num processo legislativo democrático, pela tributação, 

editando lei em sentido estrito que  defina com precisão a hipótese de incidência do 

tributo e sua consequência jurídica - a omissão  legislativa será sempre entendida 

como uma escolha por não tributar.  

A Carta Magna é clara nesse sentido: Art. 150. Sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos  Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça  

A exigência constitucional por tal lei tributária é uma ordem democrática. Não 
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é  admissível que os cidadãos vejam sua propriedade esbulhada sem que tenham 

participado desse  processo. Não pode o Estado de forma autoritária determinar, sem 

prévia consulta e  consentimento popular, o confisco de determinados bens pela via 

fiscal. A ordem constitucional  supracitada não é, pois, mero capricho, mas medida 

apta a proteger o Estado Democrático de  Direito, vez que consolida uma garantia 

fundamental do contribuinte frente ao poder estatal de  tributar, devendo, por isso, 

ser encarada com seriedade.  

Neste campo do direito, estaremos sempre diante da legalidade estrita. A lei 

precisa  efetivamente estabelecer o tributo, prevendo todos os elementos de sua 

regra-matriz, não sendo  cabível a delegação da competência legislativa ou mesmo 

uma interpretação legislativa  

extensiva. O respeito à repartição de competências meticulosamente posta no texto  

constitucional impõe que se observe com cautela a atuação de cada ente legislativo,  

reconhecendo que somente aquele ente eleito pelo constituinte está autorizado a 

inovar em  matéria tributária, sendo absolutamente inconstitucional a inovação por 

outras vias, sejam elas  interpretativas ou regulamentares.  

Conforme exposto, em homenagem à liberdade individual e à segurança 

jurídica, o  sistema tributário se utiliza de tipos cerrados, de modo que sobra pouco 

ou nenhum espaço para  inovações por parte do intérprete. Nesse sentido, preleciona 

o ilustríssimo Alberto Xavier:  

 

"A tipicidade do Direito Tributário é, pois, segundo certa terminologia, uma tipicidade 

fechada:  contém em si todos os elementos para a valoração dos fatos e produção dos 

efeitos, sem carecer  de qualquer recurso a elementos a ela estranhos e sem tolerar 

qualquer valoração que se substitua  ou acresça à contida no tipo legal" (1978)  

 

Ora, autorizar a tributação por analogia ou coisa similar implica grave 

desrespeito à  legalidade. Significa, em verdade, exigir tributo sem a prévia e expressa 

autorização  parlamentar - único órgão constitucionalmente legitimado a tomar tal 

decisão. Qualquer esforço  interpretativo que tenha por finalidade fazer constar na 

hipótese de incidência tributária  elemento não previsto pelo legislador não pode ser 

senão inconstitucional.  
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Nesse sentido, o CTN traz norma expressa: Art. 108 (...) § 1º O emprego da 

analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto  em lei.  

Além do mais, não se deve ignorar que a lei é instrumento hábil a moldar a 

conduta  humana. Significa dizer que escolhas são tomadas a partir do 

conhecimento das normas postas.  O contribuinte, então, considera efetivamente a 

repercussão tributária de seus atos, confiando  que o Estado se portará de acordo 

com os ditames legais. Nesses termos, sabe-se que toda e  qualquer norma tributária 

exerce uma função extrafiscal, ou seja, além de prestar-se ao  financiamento do 

aparelho estatal e suas políticas públicas, influem nos comportamentos da  

comunidade, estimulando-os ou desestimulando-os.  

Tal necessidade de previsibilidade foi efetivamente levada em conta pelo 

constituinte,  que determinou que a tributação só é possível quando do exercício 

financeiro subsequente ao  da edição da lei, no caso específico do Imposto de Renda, 

garantindo, assim, que pudesse ser  dada publicidade à nova regra de modo a 

permitir a adaptação das condutas à nova tributação:  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 

aos  Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos: a) em relação 

a fatos  geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 

aumentado;   

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou;  c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei 

que os instituiu ou  aumentou, observado o disposto na alínea b; (...) § 1º A vedação do 

inciso III, b, não se aplica aos  

tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não 

se  aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação 

da base de  cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.   

 

O adequado funcionamento sociojurídico do ordenamento depende, então, de  

previsibilidade da tributação para que o contribuinte, seja ele um investidor ou não, 

possa agir  conhecendo as consequências de seus atos.  

Ao autorizar a tributação sem lei expressa, fere-se também a repartição de 

poderes.  Preterir a lei implica deixar a tributação ao arbítrio do Poder Executivo e, 
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em última instância,  do Poder Judiciário - poderes que não possuem tal atribuição.   

Não pode o Fisco, no momento da autuação, eleger qual será o fato gerador, a 

base de  cálculo, alíquota e demais critérios da regra-matriz de incidência tributária. 

Não pode o  judiciário ratificar tamanho autoritarismo. Não pode o contribuinte ser 

coagido a pagar tributo  sem que conheça com anterioridade mínima como e por que 

isso se dará, e pior, sem ter tido a  oportunidade de, por meio de seus representantes 

no Congresso Nacional, discutir e estabelecer  tais critérios. Somente o Poder 

Legislativo pode impor a tributação e seu silêncio nessa matéria  é sempre eloquente.   

É necessário se atinar para os célebres ensinamentos de Montesquieu (1979) 

e para a  organização de nosso Estado Democrático de Direito, em que a tripartição 

de poderes é  instrumento não só de freio do próprio poder (checks and balances), 

mas, também, de divisão  de exercício de competências entre os poderes, sendo 

claras as funções do Poder Executivo,  Legislativo e Judiciário. Nesse sentido, 

disciplinou Luigi Ferrajoli:  

 

A separação dos poderes  é uma norma de competência relativa às funções de uma 

instituição,  por força da qual os atos com as quais são exercidas as funções por parte 

de funcionários que delas  são investidos supõe a não designação destes e/ou a não 

edição de atos a eles instrumentais por  parte de funcionários de instituições diversas.  

Tradução livre. (2007, p. 864-865)   

 

Não é dado, pois, neste caso concreto, ao Supremo Tribunal Federal assumir 

o papel de  legislador para suprir o vácuo normativo deixado pela omissão do poder 

legiferante. A função  constitucionalmente concedida na repartição de competências 

institucionais ao Poder Judiciário  e consequentemente ao STF é outra, não podendo 

legislar, sob pena de violação ao Estado  Democrático de Direito (MARTINS, 2014, p. 

206-208) e flagrante inconstitucionalidade.  

Qualquer tributação sem previsão expressa em lei anterior é, portanto, 

ilegítima,  antidemocrática e eivada de inconstitucionalidade. Fixadas essas 

premissas, não resta dúvida  de que a pretensão da União, através da RFB, não 

merece prosperar.   

O que se apresenta, no presente caso, é uma tentativa da RFB de tributar uma 
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operação  lícita, mas jamais prevista pelo legislador. A atuação do Recorrente não 

consubstanciou a  

concretização de nenhum fato gerador anteriormente previsto. Isso porque as 

operações com  Bitcoins representam uma inovação ainda não depurada pelo 

sistema jurídico nacional. Desse modo, em um sistema marcado pela tipicidade 

cerrada e por seus princípios  informadores (i) da seleção e (ii) numerus clausus, 

resta induvidoso que o Recorrido busca  eleger como tributável uma situação que 

não faz parte do catálogo oriundo da atividade  legislativa, atuando, pois, em clara 

violação ao princípio da tipicidade (XAVIER, 2001, p. 18). Neste ponto, não se ignora 

que o direito tributário é um campo de sobreposição, que se  aproveita, no mais das 

vezes, de conceitos cunhados em outras esferas, como a cível ou a  administrativa. 

Não se pretende aqui reinventar o direito, criar categorias arbitrariamente, mas  já 

restou suficientemente demonstrado que o fenômeno ora estudado não se adequa a 

nada  conhecido em nenhuma das áreas jurídicas.  

Ora, se não é possível saber nem mesmo qual a natureza jurídica do fenômeno, 

se o  legislador não decidiu ainda pelo estatuto jurídico a incidir sobre tais 

transações, como espera  a RFB sabê-lo? Entender pela legitimidade da autuação ora 

vergastada significa autorizar a  atuação arbitrária da Receita, que se substitui ao 

legislador de forma irresponsável e não  embasada, ferindo frontalmente 

mandamentos constitucionais.  

Resta evidente, portanto, a inconstitucionalidade da interpretação veiculada 

no Manual  de Perguntas e Respostas sobre a Declaração do IRPF em seus quesitos 

447 e 607 e também da  IN-RFB nº 1.888/2019, vez que extrapolam o poder 

regulamentar do Poder Executivo ao tentar  tributar aquilo que o legislador nem 

mesmo definiu.  

 

3. Capacidade contributiva não cria competência tributária  

 

A Constituição Federal determina, em seu art. 145, §1º, que os impostos serão 

graduados  segundo a capacidade econômica do contribuinte, estabelecendo o que 

comumente se denomina  de princípio da capacidade contributiva .  
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Ocorre que, a despeito de receber genericamente a alcunha de princípio, a 

capacidade  contributiva possui dois sentidos distintos. O primeiro se refere ao 

critério adotado pelo  constituinte para a repartição dos impostos, constituindo um 

meio de realização da igualdade  tributária, enquanto o segundo corresponde à 

execução de fatos que ostentam signos de riqueza  (CARVALHO, 2018, p. 223).   

Quando a expressão é empregada neste último sentido, trata-se de uma 

limitação  constitucional ao poder de tributar, na medida em que apenas após a sua 

verificação será  

possível identificar a parcela pecuniária que corresponderá a prestação devida pelo 

sujeito  passivo, com a correta observância à proporcionalidade (CARVALHO, 2018, 

p. 224).  No caso em tela, rememorar as acepções do instituto é essencial, uma vez 

que a  Recorrida tenta fazer crer que a existência de meros indícios de capacidade 

contributiva, estes  sequer concretizados, seria suficiente para ensejar uma 

tributação.   

Contudo, na prática, o que se observa é que ainda que a capacidade 

contributiva restasse  comprovada, esta não constitui fato gerador de imposto 

algum, nem mesmo do imposto de  renda, que apenas é caracterizado pela 

ocorrência do acréscimo patrimonial. É dizer, se por um  lado não pode haver 

tributação sem a existência de capacidade contributiva, por outro, a mera  existência 

ou indícios de existência de capacidade contributiva não autorizam a tributação.   

É preciso que o legislador estabeleça, previamente, os critérios da regra-

matriz de  incidência, bem como que ocorra a subsunção do fato à norma, isto sob 

pena de arbítrio da  Administração no exercício do Poder Tributário.   

Neste sentido, os ensinamentos do professor Humberto Ávila são esclarecedores:  

 

Primeiro, a de que a capacidade contributiva do contribuinte seria, por si só, fundamento 

para a  tributação. Ora, há tributação quando a lei determina que o imposto incida sobre 

uma manifestação  de capacidade contributiva. A capacidade contributiva é um dos 

requisitos para incidência dos  impostos, mas ela sozinha não é suficiente para fazer 

incidir o encargo tributário. Não em um  sistema que preza tanto a legalidade tributária 

como o brasileiro.  (2015, p. 267.)  

 

Isto posto, não é aceitável que a Administração, de forma aleatória e 
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infundada, sem  qualquer lei que lhe sirva de amparo, dê um trato jurídico-tributário 

à figura dos criptoativos,  impactando diretamente o direito de propriedade dos 

contribuintes. A discricionariedade da  administração tem limites (OFFE, 1984, p. 

222-223) e a simples exteriorização de riqueza  (capacidade contributiva) não cria 

competência tributária, servindo tão somente para fins de  gradação dos impostos 

naquelas situações em que o legislador elegeu como situações  tributáveis (COSTA, 

2012).  

É necessário perceber, então, a ameaça que o uso do argumento econômico 

na presente  questão representa, uma vez que o simples afã de captar mais recursos 

pode resultar na abertura  de um precedente insustentável para a higidez do sistema 

tributário nacional, que, como é  cediço, se pauta na legalidade estrita e na tipicidade 

cerrada (XAVIER, 1978).  

Ora, Excelências, é evidente que o sistema constitucional tributário foi 

delineado para  considerar a riqueza do fato jurídico realizado e não a riqueza pessoal 

do contribuinte, caso  contrário, apenas haveria um critério material para todos os 

tributos: possuir patrimônio. E, se  assim o fosse, todos os tributos incidiriam sem 

depender da realização de fatos passíveis de  

tributação, visto que apenas a capacidade econômica do indivíduo seria considerada  

(FERRAGUT, 2007, p. 15).   

Contudo, no panorama atual, para que a tributação subsista, a capacidade 

contributiva  exige que a regra-matriz de incidência tributária descreva, em seu 

elemento antecedente, um  comportamento pessoal  que deve denotar uma 

exteriorização de riqueza -, bem como  prescreva seu consequente, com a devida 

observância do princípio da proporcionalidade.   

Deste modo, considerando que os criptoativos não possuem natureza jurídica 

típica de  nenhum dos institutos previamente conhecidos, não estando abarcados 

nos catálogos propostos  por Alberto Xavier, só seria possível alcançar as operações 

realizadas pelo Recorrente, se a  União, previamente, por meio de lei complementar, 

fizesse o uso da competência residual a ela  outorgada pela Constituição, conforme 

art. 154, I, o que no caso concreto não ocorreu.  

Ante o exposto, conclui-se que é necessário abandonar a tentação de 
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implementar o que  pode ser tido como justiça salomônica, visto que a segurança 

jurídica pressupõe o respeito às  balizas legais e a obediência irrestrita às balizas 

constitucionais, notadamente em um sistema  tão apegado à legalidade formal como 

o tributário.  

 

4. Da regra-matriz de incidência do Imposto sobre a Renda  

 

Diante do quadro constitucional abordado nos tópicos acima, delineia-se a 

regra-matriz  de incidência do imposto sobre a renda, quando restará demonstrado 

que a presente situação  não se subsume à hipótese de incidência abstratamente 

prevista.   

Entende-se a fenomenologia da incidência da norma tributária como a 

subsunção de  uma realidade à norma abstrata (fato gerador abstrato). Essa se 

configura com a concretização  da situação de um fato mundano (jurídico e 

tributário) que guarda absoluta identidade com um  desenho normativo, ou melhor, 

uma hipótese tributária. É, em sua construção, uma regra  comportamental 

preordenada que disciplina a conduta do sujeito devedor da prestação fiscal  perante 

o sujeito pretensor, titular do direito de crédito. (CARVALHO, 2018, p. 191-192)  

À vista disso, a regra-matriz de incidência tributária insurge como uma técnica 

que  concretiza a ideia de que toda norma jurídica é constituída por uma estrutura 

lógica originada  de um juízo hipotético (antecedente), que conduz a uma 

consequência jurídica (consequente)  (SCHOUERI, 2017, p. 518).   

Assim, o juízo hipotético se qualifica como a descrição da norma e quando 

enquadrado  nessa descrição, o fato ocorrido no mundo real entra para o mundo 

jurídico, gerando as  consequências previstas. 

Ressalta-se que essa descrição do fato deve ser detalhada, fazendo-se 

pujante a  minuciosa descrição do aspecto material, espacial e temporal. Contudo, 

os aspectos espacial e  temporal, para fins da discussão judicial ora empreendida, 

não gozam de tanta relevância, o que  não se verifica para o critério material, 

devidamente dissecado neste e nos seguintes tópicos.  

Nesse sentido, o Imposto de Renda possui como critério material aquisição 
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da  disponibilidade econômica ou jurídica  de rendas e proventos  de que decorra 

acréscimo  patrimonial (art. 43, CTN).   

Sobre os conceitos que compõem o critério material emergem alguns pontos 

que  merecem atenção, sendo o primeiro deles o da disponibilidade , que significa a 

possibilidade  de uso livre desses valores (PAULSEN, 2012, p. 64/66). Destaca-se 

também importantes pontos  sobre o termo aquisição . Esse é um vocábulo que 

tende a atrair concretude, é dizer, uma  operação em que realmente tenha havido uma 

realização, não apenas uma expectativa, já que o  que é tributável é a renda realizada 

e não a renda potencial.  

 

4.1. Conceito de acréscimo patrimonial: distinção entre acréscimo patrimonial  

potencial e realizado  

 

No caso em análise nos autos, entende a RFB que nas aludidas operações 

haveria  acréscimo patrimonial tributável, haja vista que da aquisição de 01 (um) 

Bitcoin por R$  3.500,00 em 2016, o contribuinte, através de sucessivas operações 

de permuta, adquiriu em  2017 um carro no valor de R$ 120.000,00.  

Ocorre, no entanto, que a Receita incorreu em erro crasso ao desprezar a 

correta  interpretação do princípio da realização, o qual nos leva à conclusão de que 

a mera permuta - sobretudo sem torna - não configura acréscimo patrimonial efetivo, 

como será expandido  adiante.  

Para conceber a ideia de acréscimo patrimonial, faz-se mister entender o 

conceito de  renda per si, sendo ela um sinônimo de acréscimo patrimonial líquido. 

Esta conclusão deriva se da observância de conceitos como disponibilidade de 

recursos (liquidez) e necessidade de  valoração para que se determine o quantum 

exato do acréscimo patrimonial.  

A adoção de um conceito amplo de renda traria inconvenientes para sua 

tributação ao  observar-se que emergiriam situações como: i) o custo administrativo 

da declaração anual de  tais ganhos de capital e a dificuldade técnica de determinar 

os valores dos ativos anualmente; e  ii) a dificuldade potencial do contribuinte em 

obter recursos para pagar impostos sobre ganhos  auferidos, mas não realizados 
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(LONGO, 1984, p. 30). 

Assim, não nos resta outro caminho senão debruçarmo-nos sobre o elementar 

princípio  da realização da renda, que se encontra cristalizado no art. 43 do CTN e é 

lastreado pela melhor  doutrina, vide:  

 

A aquisição de renda financeira não consiste no fato jurídico da aquisição de direitos 

patrimoniais,  mas na disponibilidade do objeto desses direitos, que é moeda ou valor em 

moeda. Se os direitos  recebidos na troca são dinheiro, não há dúvida de que o lucro está 

realizado. Mas se não têm  valor em dinheiro determinável com precisão, ou não podem, 

com facilidade, ser convertidos  em dinheiro, ainda não há lucro real ou efetivo. É o caso, 

por exemplo, de permuta de um bem  por outro cuja realização em dinheiro, ou em direitos 

com liquidez, depende de nova troca no  mercado. Nesse caso não há realização do lucro 

potencial, mas sua transferência de um bem para  outro.  (PED’EI’A, 1979, p. 281) (Grifos 

nossos)  

 

Não somente os contribuintes atestaram pela veracidade desta interpretação, 

como  também a própria Fazenda Nacional, conforme parecer PGFN/PGA 970, de 

23/9/1991, de  autoria do então procurador-geral-adjunto, Wagner Pires de Oliveira, 

e do renomado jurista  Tércio Sampaio Ferraz Júnior, na época procurador-geral da 

Fazenda Nacional. A consolidação  deste entendimento se deu no ato da emissão do 

parecer PGFN/PGA 454, de 7/5/1992,  igualmente assinado pelos supramencionados 

juristas.  

Logo, ainda que os bens envolvidos nas operações tenham se valorizado  

crescentemente, o acréscimo patrimonial que eles refletem é meramente potencial.  

De acordo com a doutrina já mencionada, tributar o aludido acréscimo importa em  

ofender diretamente o princípio da capacidade contributiva, em desacordo com a 

observância  do princípio da realização como conditio sine qua non da determinação 

do acréscimo  patrimonial tributável.  

Assim, mesmo que o acréscimo patrimonial possa ser auferido com maior ou 

menor  precisão, ele ainda carece de liquidez para que se torne efetivo e capaz de 

gerar efeitos  tributários.  

Além da flagrante inconstitucionalidade, há evidente discricionariedade em 

impor  incidência do fato gerador quando ele não se concretizou em razão do não 
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atendimento dos  pressupostos estabelecidos no art. 43 do CTN, como leciona Paulo 

de Barros Carvalho:  

 

O acontecimento só ganha proporção para gerar o efeito da prestação fiscal, mesmo que  

composto por mil outros fatores que se devam conjugar, no instante em que todos 

estiverem  concretizados e relatados, na forma legalmente estipulada. Ora, isso acontece 

num  determinado momento, num especial marco de tempo. Antes dele, nada de jurídico 

existe, em  ordem ao nascimento da obrigação tributária. Só naquele átimo irromperá o 

vínculo jurídico  que, pelo fenômeno da imputação normativa, o legislador associou ao 

acontecimento do suposto.  (2018, p. 291) (Grifos nossos)  

 

Diante do apresentado, indaga-se: quando ocorreria o aludido átimo no caso 

em tela?  Ora, em momento algum senão no ato de realização em pecúnia, o que, 

como amplamente  discorrido, ainda não havia ocorrido no momento da autuação da 

União em face do Recorrente. 

 

4.2. Da ausência de disponibilidade jurídica e econômica  

 

O art. 43 do CTN é claro no sentido de que o imposto sobre a renda tem como 

fato  gerador a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica de renda e 

proventos de qualquer  natureza.   

Assim, é evidente que a disponibilidade econômica e jurídica são elementos 

essenciais  que precisam ser contemplados para incidência da hipótese tributária, 

são requisitos tão  necessários quanto a verificação de acréscimo de renda ou 

proveito.   

De acordo com Oscar Valente Cardoso:   

 

Disponibilidade econômica ocorre com o recebimento da renda, a sua incorporação ao  

patrimônio, a possibilidade de utilizar, gozar ou dispor dela. Por sua vez, a disponibilidade 

jurídica  dá-se com a aquisição de um direito não sujeito a condição suspensiva, ou seja, 

o acréscimo ao  patrimônio ainda não está economicamente disponível, mas já existe um 

título para seu  recebimento, como, por exemplo, os direitos de crédito [...]  (2008, p. 55).   

 

Desse modo, parece-nos claro que não incide imposto sobre renda em 
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potencial de  ganho.  

No auto de infração lavrado, a Receita Federal autuou o contribuinte por ter 

deixado de  efetuar o pagamento de Imposto sobre Renda por ganho de capital com 

relação a sua unidade  de Bitcoin valorizada e posteriormente utilizada para 

aquisição de 150 (cento e cinquenta)  Litcoins no ano de 2017, os quais foram 

utilizados, ainda em 2017, em operação de permuta  com um veículo automotor.   

Contudo, o que se observa é que não há sequer fato gerador para incidência 

da exação  em razão de indisponibilidade econômica e jurídica desse ganho, 

requisitos essenciais para que  a norma tributária produza efeitos.  

Desse modo, verifica-se que a ausência de disponibilidade econômica se dá 

em razão  da ausência de incorporação de riqueza material e disponibilidade jurídica, 

uma vez que a  valoração dos seus criptoativos não dá azo à realização de um 

eventual ganho de capital, o qual  deve ser realizado em pecúnia, na forma do art. 12-

A da Lei nº 7.713/88.  

Não se admite a tributação por ganho de capital de algo que em momento 

algum  ingressou no patrimônio. Assim, não basta para fazer incidir a exação o 

simples ato de auferir  renda, é preciso que se tenha adquirido a disponibilidade desta 

em pecúnia (CARVALHO,  2018, p. 275).  

Para que se compreenda com perfeição tudo quanto fora posto até o presente 

momento,  é crucial a adequada compreensão da operação realizada, quando se 

verificará com clareza a  ausência de realização do ganho tributável em pecúnia e, 

consequentemente, a impossibilidade  de manutenção do auto de infração ora 

vergastado, que deve ser cancelada na integralidade por  este Supremo Tribunal.   

 

5. Do enquadramento jurídico das operações realizadas  

 

Não é forçoso identificar a natureza das operações discutidas nestes autos. 

Tratam-se de  típicas operações de permuta, tanto a (i) consistente na troca de 01 

(uma) unidade de Bitcoin  por 150 (cento e cinquenta) unidades de Litcoins, como a 

(ii) consistente na permuta de 150  (cento e cinquenta unidades) de Litcoin por 01 

(um) veículo automotor.  
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No entanto, o ente autuante, ao proceder com a lavratura do auto de infração, 

não  identificou corretamente a natureza da operação realizada, aludindo, em 

verdade, a uma  operação de compra e venda com relação ao veículo:  

 

"II. ter deixado de efetuar o pagamento de Imposto de Renda por ganho de capital com 

relação aos  150 (cento e cinquenta) Litcoins que havia adquirido em 2017, eis que 

trocados pela sua unidade  de Bitcoin em operação avaliada em R$ 66.000,00 e utilizados 

para a compra de um carro  também em 2017, em operação fixada no valor de R$ 

120.000,00;" (Autuação Fiscal)  

 

Contudo, como é cediço, no contrato de compra e venda a contraprestação  

obrigatoriamente terá de ser em dinheiro (GOMES, 2009, p. 325; art. 481 do CC/02), o 

que não  se vislumbra no caso em análise, tendo sido a contraprestação 150 (cento 

e cinquenta) unidades  de Litcoin.  

Resta um tanto quanto claro, então, que a operação em análise é uma permuta, 

na qual  "um dos contratantes promete uma coisa em troca de outra" (GOMES, 2009, 

p. 325). Não é  outro o instituto que pode ser vislumbrado em uma operação na qual 

ingressa no patrimônio do  Recorrente um veículo e saí do patrimônio do Recorrente 

um numerário de Litcoins.  

 

5.1. Da inexistência de fato gerador de Imposto sobre a Renda - Parecer Vinculativo 

nº 454/92 da PGFN  

 

Nas operações de permuta, tendo em vista o princípio tributário da realização 

da renda,  não é possível verificar efeitos tributários prima facie, poderia se falar, no 

máximo, em uma  renda meramente potencial, quando o bem recebido tivesse um 

valor superior ao custo do bem  permutado. Contudo, a tributação só poderia ocorrer 

no momento de concretização desse ganho  potencial, é dizer pela alienação do bem 

que fora recebido em troca (OLIVEIRA, 2014, p. 115).  

Em havendo simples troca/permuta, verifica-se uma mutação patrimonial 

permutativa,  ou seja, ocorre a substituição de elementos patrimoniais sem que haja, 

no entanto, alteração  quantitativa no patrimônio do contribuinte a dar azo à 
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incidência do IR ganho de capital, é dizer, a mera troca de bens não representa, 

necessariamente, incremento patrimonial (ÁVILA, 2015,  p. 273).   

Com precisão cirúrgica, Bulhões Pedreira explicita que na permuta não há 

realização de  lucro potencial, havendo que se falar na mera transferência de bens 

que para verificação da  hipótese de incidência depende de troca no mercado por 

dinheiro (1979, p. 281).  

Então, pariforme a doutrina especializada no sentido de que a simples permuta 

não dá  ensejo à incidência do IR ganho de capital, já que faz-se necessária a 

realização desse ganho,  que se confunde com a liquidação que só ocorrerá em uma 

possível venda futura, quando,  finalmente, estarão preenchidos os elementos da 

regra-matriz de incidência do IR e o tributo  poderá ser cobrado pelo Fisco (ÁVILA, 

2014, p. 277).  

É nesse sentido que tem se manifestado moderna jurisprudência do Conselho  

Administrativo de Recursos Fiscais. Observe-se:  

 

GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE NOVOS BENS IMÓVEIS PELO CONTRIBUINTE  

MEDIANTE PERMUTA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS ACRESCIDA DO PAGAMENTO,  PELO 

CONTRIBUINTE, DE TORNA. INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.  Sendo certo 

que a alienação dos bens imóveis pelo contribuinte foram feitas mediante permuta por  

fração ideal de novo imóvel, sem o recebimento, de sua parte, de qualquer valor em 

espécie, mas,  ao contrário, havendo pagamento de valor adicional para a aquisição de 

novos bens, não há que se  falar em ganho de capital. Havendo sido atribuída à fração 

ideal da nova unidade imobiliária custo  de aquisição idêntico àquele relativo ao bem 

permutado, eventual ganho de capital será aferido  futuramente, quando da alienação do 

novo bem. Recurso provido (CARF, Processo  11080.003344/2005-31, Acórdão 2101-

001.751, Rel. Alexandre Naoki Nishioka, j. 10.7.2012)  (Grifos nossos)  

 

É ainda mais enfática a própria PGFN ao aludir à inexistência de ganho de 

capital em  operações de permuta nos itens 20 e 21 do Parecer nº 454/92:  

 

"20. O momento do fato gerador do imposto sobre mais-valia é o da alienação do bem 

por um  preço que ultrapasse o da reposição do capital, realizando-se só neste momento 

o ganho de capital.  Ora, como bem acentual Pontes de Miranda na troca há 

correspectividade sem preço, porque os  figurantes da relação jurídica não entram com 
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dinheiro, consequentemente inexiste fato gerador  de tributo. Poder-se-ia dizer, no caso 

da permuta, sem torna de dinheiro, que o momento da  incidência seria diferido no tempo.  

21. Criar-se, fictamente, na permuta de bens, um ganho de capital é violar o próprio 

patrimônio.  A sua tributação configuraria, por conseguinte, imposto sobre a propriedade 

e não sobre a renda e  proventos de qualquer natureza. Não existe lei mandando cobrar 

imposto na permuta de bens, não  onerosa. Ainda que existisse tal diploma legal, seria 

fulminado pelo vício da  inconstitucionalidade." (Parecer PGFN 454/92, itens 20 e 21)  

 

É de clareza solar o disposto nos itens acima colacionados do parecer de lavra 

da PFGN,  não havendo que se falar na verificação de ganho de capital quando de 

simples operação de  permuta. 

Ainda no parecer vinculante aludido, a PGFN conclui:  

 

"g) ressalta notar que na permuta pura e simples os contratantes não são movidos pelo 

valor  monetário, ou, em outras palavras, preço dos bens envolvidos, mas sim pelo caráter 

hedonístico,  ou seja, o valor intrínseco de utilidade que os bens permutados terão para 

cada uma das partes  individualmente. É por isso que a doutrina afirma que em cada um 

dos patrimônios o que ocorre é  mera substituição de um bem de uma natureza por outro 

de natureza diferente, independente de  qualquer referência a preço de mercado 

[...]"(Parecer PGFN 454/92, conclusões)  

 

O que se verifica, então, é hipótese de venire contra factum proprium da 

própria  Administração Tributária, já que ao passo em que o Recorrente foi autuado 

pela Receita Federal  do Brasil, o órgão responsável pela persecução desses valores 

(Procuradoria da Fazenda  Nacional) já emitiu o parecer normativo PGFN nº 454/92, 

vinculante também para a Secretaria  da Receita Federal ante a firma pelo Ministro 

da Fazenda, no sentido de que em operações de  permuta sem torna, como a 

presente, não há que se falar na incidência de imposto sobre a renda  na modalidade 

de ganho de capital.  

Diante do exposto, é evidente o equívoco na autuação fiscal vergastada nestes 

autos,  fazendo-se pujante o reconhecimento, por esta Egrégia Corte, da inexistência 

de relação  jurídico-tributária entre o Recorrente e o Recorrido nas operações de 

permuta analisadas e,  consequentemente, o cancelamento do auto de infração 

vergastado.  
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5.2. Do art. 121, II, do RIR/99 (art. 132, II, do RIR/2018) e do art. 65 da Lei nº 8.383/91  

- Explicitação da não incidência de IR em operações de simples permuta  

 

O disposto no art. 121, II, do RIR/99 (equivalente ao 132, II, RIR/2018) se  

consubstancia em uma explicitação da não incidência, o que sequer era necessário, 

não se  justificando quaisquer limitações. O que se quer dizer é que "a explicitação 

da não incidência  na referida disposição regulamentar não é exaustiva." (OLIVEIRA, 

2014, p. 123).   

É evidente que a norma de isenção só se perfaz necessária quando o fato se 

encontra  dentro do campo de incidência da norma tributária, afinal o legislador não 

precisa isentar fato  não tributado. Nesse sentido, nas operações de simples 

permuta, como já demonstrado, não há  acréscimo patrimonial disponível, o que por 

si só já afasta a incidência do IR ganho de capital,  não fazendo-se necessário 

qualquer dispositivo legal para constatar a realidade já posta  (ÁVILA, 2015, p. 277).   

Ressalte-se que o próprio CARF já se manifestou diversas vezes no sentido de 

que o  regime fiscal sobre as permutas é sempre o mesmo, independentemente de 

se tratar de permuta  de bens imóveis ou bens móveis. Estamos diante, pois, sempre, 

de uma situação de  impossibilidade de tributação nas permutas sem torna, haja 

vista a inexistência de fato gerador.  

Não merece prosperar, portanto, o argumento de que o imposto de renda sobre ganho 

de capital  não é devido somente nas operações de permuta de unidades imobiliárias 

envolvendo pessoas  físicas, aplicando-se em todas as operações desta natureza.  

No mais, ainda que isso fosse desnecessário, há que se aludir ao fato de que 

existe norma  que trata da não incidência do IR ganho de capital nas operações de 

permuta. O caput do art. 65 da Lei nº 8.383/91, ao determinar que "terá o tratamento 

de permuta  a entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da dívida pública federal [...]", 

institui uma norma  implícita de não incidência do IR ganho de capital, já que, embora 

não faça menção expressa à  situação de não incidência das operações de permuta, 

toma por pressuposto o fato de que a  permuta não é tributável (OLIVEIRA, 2014, p. 

129), o que pode ser verificado mediante análise  dos parágrafos do artigo, que 

explicitam a ausência de tributabilidade nas operações de permuta. É necessário 
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rememorar que, na forma do art. 11 da LC nº 95/98, os parágrafos de um  

determinado artigo devem ser analisados à luz de seu caput, seja enquanto 

complemento ou  exceção. No que atine ao art. 65, os parágrafos complementam o 

sentido do caput, servindo  como forma de explicitar a norma que lhe é intrínseca, 

determinando, pois, a ausência de  tributabilidade das operações do Programa 

Nacional de Desestatização, que, por seu turno, de  acordo com o caput, é o 

tratamento devido às permutas (OLIVEIRA, 2014, p. 131).  Em suma, o que o 

dispositivo aludido fez foi explicitar a situação de não incidência do  IR em todas e 

quaisquer operações de permuta sem torna, tendo em vista o fato de não ser  

tributável tão somente o acréscimo patrimonial potencial. Tanto é esta a 

compreensão que a  PGFN nas conclusões do parecer nº 454/92 fixou o seguinte:  

 

"b) se dúvidas ainda persistiram após referido parecer foram elas definitivamente 

afastadas pela  Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991 que ao ato jurídico - privatização 

- estabeleceu o  tratamento tributário de permuta. Não importa se no rigorismo formal de 

direito privado tal  operação não tenha a natureza de permuta. [...] e) relevante no caso é 

que a lei tomou o ato jurídico  e mandou aplicar a tal ato o tratamento tributário que 

usualmente se dá à permuta como instituto  de direito privado sem qualquer distorção 

[...]" (Parecer PGFN nº 454/92)  

 

O que se quer dizer é que, embora a real natureza dessa operação de 

privatização seja a  de dação em pagamento, a legislação pátria equiparou o 

tratamento destas à operação de  permuta, o que conduz ao entendimento de que, 

no que atine às operações de dação em  pagamento, apenas as do âmbito do 

Programa de Desestatização se equiparam às permutas e  por isso não se verificará 

a incidência do IR ganho de capital. Em outros operações, contudo, a  tributabilidade 

se verificará.   

Assim, o que se conclui é que é pacífico que as operações de permuta não 

serão  tributadas. 

A intributabilidade antecede o art. 65 da Lei nº 8.383/91, que apenas a reforça, 

visto que  tal característica decorre da natureza da operação, que não comporta a 

incidência do tributo. O  dispositivo aludido apenas equiparou às operações de 

permuta uma operação específica de  dação em pagamento (OLIVEIRA, 2014, p.136; 
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ÁVILA, 2015, p. 278).   

Diante de tudo quanto fora exposto, resta demonstrado que nas operações de 

permuta  não há que se falar na incidência do IR ganho de capital, tendo em vista se 

tratar de acréscimo  patrimonial potencial, podendo-se falar na incidência da exação 

apenas quando da realização  daquele ganho, ou seja, quando da venda do bem 

recebido em permuta.  

Razões mais do que suficientes, então, para provimento deste Recurso 

Extraordinário. 

 

 6. Conclusão  

 

Diante de tudo quanto fora exposto, conclui-se que:  

1) Conforme entendimento do STJ, os criptoativos não se enquadram como 

moeda,  tampouco como ativo financeiro. Tal situação colide frontalmente com o 

sistema tributário  brasileiro, o qual, ao se lastrear em signos conceituais para a 

abstração da norma, lança mão do  instituto da legalidade estrita;  

2) O referido instituto faz com que figuras não antevistas pelo legislador se 

encontrem  em uma zona cinzenta, o que impossibilita a tributação. Isso é verdadeiro 

de tal maneira que,  ainda que certas operações com criptoativos sejam indícios de 

capacidade contributiva, não constituem fatos geradores do Imposto de Renda ou de 

tributo algum, tendo em vista o fato de  que capacidade contributiva não cria 

competência tributária;  

3) Percorrendo os conceitos que auxiliam a compreensão do fato gerador do 

imposto de  renda, constata-se que seu critério material consiste na aquisição da 

disponibilidade econômica  ou jurídica de rendas e proventos. Tal disponibilidade 

relaciona-se intimamente com a ideia de  acréscimo patrimonial, que demanda a 

incidência do princípio da realização tributária para que  se materialize;   

4) Nas operações de permuta, não há que se falar na incidência de Imposto de 

Renda  sobre ganho de capital, tendo em vista se tratar de mero ganho potencial e 

não de ganho efetivo,  é dizer, não houve a realização do ganho, critério intransponível 

para incidência do IR. Tal  assertiva é atestada pelo caput do art. 65 da Lei nº 
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8.383/91 e pelo Parecer PGFN nº 454/92;  

5) Portanto, não há opção válida, senão acolher os argumentos aqui expostos 

e dar  provimento a este Recurso Extraordinário. 

 

III. DOS PEDIDOS  

 

Ante todo o exposto, pugna-se pelo provimento do Recurso Extraordinário e, 

consequentemente, pelo cancelamento do auto de infração vergastado.  

Nestes termos,  

Pede e espera o deferimento. 
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EXCELENTÍSSIMOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

1 BREVE RELATO DOS FATOS  

 

Versam os autos sobre exação de Imposto de Renda sobre supostos ganhos 

de capital auferidos através de transações envolvendo criptoativos1 efetivadas em 

2016 e 2017, bem como suposto descumprimento de obrigação acessória deste 

tributo  

Em suma, Jorge Pereira2 - ora denominado recorrente, visando a diversificar 

sua carteira de investimentos, adquiriu no ano de 2016 um Bitcoin3 por R$3.500,00. 

No ano seguinte, 2017, o recorrente trocou seu Bitcoin por 150 Litecoins4  (outra 

moeda virtual). Destaque-se, por oportuno, que no momento da ocorrência do 

negócio jurídico os bens trocados possuíam o mesmo valor extrínseco.  

Posteriormente, mas ainda no ano de 2017, o recorrente trocou todas suas 

criptomoedas por um veículo automotor avaliado em R$ 120.000,00, noutra 

operação onde o valor dos itens trocados era igual, sendo certo que não houve 

especulação ou falseamento dos valores dos bens trocados.  

Conforme documentos acostados aos autos, as transações 

retromencionadas foram noticiadas a Receita Federal do Brasil pela exchange5 que 

intermediou as transações supramencionadas, nos termos do art. 6º da Instrução 

Normativa 1.888/19, muito embora aquelas transações, conforme já mencionado e, 

também, conforme comprovam os documentos de fls. xxx, tenham ocorrido antes 

da vigência desta norma complementar.  

                                                     
1 Também denominados criptomoedas  ou moedas virtuais. 
2 Qualificação à p. xx. 
3  Para maiores informações sobre a história, a arquitetura e a ideologia por trás do bitcoin, cf. 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>. Consulte também PIRES, Desiree; e OLIVEIRA, Giuliano. A 
ascensão das criptomoedas e a reação dos EUA. Disponível em 
<https://www.opeu.org.br/2019/05/03/a-ascensao-das-criptomoedas-e-a-reacao-dos-eua/>. 
Acessado em 10/08/2019. 
4  Criptomoeda opensource lançada em out/2011 e, assim como o bitcoin, não controlada por 
nenhuma autoridade governamental. Para maiores informações sobre a estrutura e a história desta 
moeda virtual, cf. <https://litecoin.org> e <https://en.wikipedia.org/wiki/Litecoin>. 
5 Pessoa jurídica, ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas 
com criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer 
meios de pagamento, inclusive outros criptoativos , conforme definição veiculada no art. 5º, II, da 
Instrução Normativa RFB nº 1.888/19.  
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Baseando-se nas informações voluntariamente cedidas pela exchange, o 

Fisco federal lançou, em 15 de maio de 20196, exação de Imposto Renda sob o 

fundamento de que o recorrente (i) deixou de apurar e recolher no ano de 2017 

(exercício de 2018) Imposto de Renda sobre ganho de capital de seu Bitcoin e (ii) de 

suas 150 unidades de Litecoin, além de (iii) ter deixado de declarar as operações 

realizadas 7  em sua Declaração de Ajuste Anual. Conforme consta no auto de 

infração, a RFB fundou o lançamento nos arts. 118 do CTN, 21, I, da L. 8.981/95, e 3º, 

§§ 3º e 4º, da L. 7.713/88.  

Irresignado com a inconstitucional exação de Imposto de Renda descrita 

alhures, Jorge Pereira ajuizou ação anulatória, cujos pedidos foram julgados 

improcedentes em todas as instâncias ordinárias, a despeito dos relevantes 

fundamentos jurídicos avocados pelo autor, ora recorrente, na exordial.  

Destarte, ante o esgotamento das instâncias ordinárias sem que tenha sido 

afastado o inconstitucional lançamento de Imposto de ’enda por ganhos de 

capital  com transações envolvendo criptomoedas, não restou outra alternativa ao 

Recorrente senão a interposição do presente Recurso Extraordinário, em 

conformidade com o disposto no art. 102, III, a, CF.  

 

2 DA NATUREZA JURÍDICA DOS CRIPTOATIVOS  

 

Por se tratar de fenômeno relativamente recente (destaque-se que o primeiro 

criptoativo, o Bitcoin, foi criado em 2008, mas somente começou a se popularizar em 

2013, quando seu preço saltou de $13,30 em janeiro daquele ano para $946,92 em 

dezembro daquele mesmo período8), existe ainda grande dificuldade  não somente 

das autoridades públicas  em identificar a natureza jurídica dos criptoativos e qual 

regime jurídico deveria ser a eles dispensado.  

Ao nos depararmos com qualquer fenômeno novo e ainda incompreendido, 

faz se mister o comparamos àquelas coisas ou fenômenos já conhecidas, a fim de 

que possamos avaliar se aquilo que se diz inovador e disruptivo  é realmente algo 

                                                     
6 Cf. resposta à pergunta 9 dos questionamentos ao III Tax Moot Competition Brazil. 
7 Troca de um Bitcoin por 150 Litecoins e troca de 150 Litecoins por um veículo no ano de 2017. 
8 Cf. Bitcoin Historical Price, disponível em <officialdata.org/bitcoin-price>. Acessado em 17/07/2019. 
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inédito no mundo jurídico ou simplesmente outra faceta  inexplorada  de um 

instituto já conhecido. Em se tratando de criptomoedas, parece-nos prudente avaliar 

se elas podem ser classificadas como moedas ou valores mobiliários, na medida em 

que, como se verá a seguir, as moedas virtuais tendem a ser classificadas nestas 

duas categorias.   

Deste modo, começaremos pela investigação da relação entre as 

criptomoedas e o dinheiro, devido ao fato de que a aspiração daqueles, conforme se 

nota pelo seu nome, é servir de meio de troca tal como as moedas nacionais. 

Contudo, antes de comparar estes dois objetos  moedas e criptoativos, faz-se 

necessário, por pressuposto, antes designar o que seja dinheiro.  

Percebendo-se da importância deste tema, o ilustríssimo Pontes de Miranda9 

tratou de consignar em sua magnum opus valioso  e contemporâneo  

ensinamento que passamos a reproduzir a seguir:  

 

Que é dinheiro? Que é moeda? Não vale reportar-se ao principio de direito que diz a que 

a que se reduz o objeto da obrigação se não é dinheiro e não pode ser prestado, porque 

aí também caberia perguntar se o que é isso a que tal objeto se reduz. Por outro lado, 

não há princípio a priori que imponha aos legisladores o reconhecimento de que os 

credores de prestação de coisa, ou de ato, ou de omissão, tenham de receber dinheiro, 

ainda quando o caso fôr de indenização: a regra que se encontra nos diferentes 

sistemas jurídicos, e não em todos, é a posteriori. [...] O que se sabe é que o dinheiro é 

coisa fungível e serve à vida de relações econômicas, com certa abstração do valor 

intrínseco. Porém isso não basta. nas leis fala-se de dinheiro, sem lhe dar definição. […] 

No sentido estrito, dinheiro é o que tem curso forçado no país; portanto no Brasil, o que 

fôr emitido com a autorização do Congresso Nacional (Constituição de 1946, art. 65, VI, 

2º parte [dispositivo correspondente ao art. 48, XIV, da CF/88]).  

 

Importa dizer que as criptomoedas, portanto, não podem ser consideradas 

como se dinheiro fossem, considerando-se o que afirmou Pontes de Miranda sobre 

a natureza do dinheiro em sua sempre atual obra. Aliás, não é outro o entendimento 

                                                     
9 In: Tratado de direito privado.;São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, v.2, pp. 89-90. e v. 24, 
pp. 167. 
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do Banco Central do Brasil  BCB, que no comunicado 31.379/201710 esclareceu que 

as moedas virtuais não se confundem com as moedas eletrônicas  referidas pela 

L. 12.865/13, na medida em que estas são um modo de expressão de créditos 

denominados em reais , enquanto que aquelas não são referenciadas em reais ou 

em outras moedas estabelecidas por governos soberanos , nem mesmo são 

emitidas ou garantidas por qualquer autoridade monetária.  

Noutro giro verbal, a falta de conversibilidade em moedas nacionais e a 

completa inexistência de uma autoridade reguladora central a garantir a segurança 

das transações é fator determinante, segundo o BCB, para afastar qualquer 

possibilidade de se classificar as criptomoedas como moedas em sentido estrito.  

Melhor sorte não assiste às moedas virtuais a posição do Bank of Israel  BOI 

(Banco de Israel  autoridade monetária central daquele país). Ainda em janeiro de 

20118 aquela autoridade monetária afirmou categoricamente que Bitcoin e outras 

moedas virtuais não são dinheiro, nem mesmo são consideradas como moeda 

estrangeira. […] Elas devem ser consideradas como ativos financeiros, com tudo o 

que isto implica 11.  

Ainda segundo o BOI, o Bitcoin e seus similares não se encaixam nas 

definições legais de moeda ou de moeda estrangeira. Mesmo quando analisadas 

para além do da definição legal e quando enfocadas sob seu aspecto econômico, as 

criptomoedas não se encaixam nas principais funções de uma moeda 12 (a saber, 

servir como unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor).  

Também o Banco Central Europeu (ECB) classifica as criptomoedas como 

ativos  especificamente como ativos voláteis. Confira:  

 

Essencialmente, [Bitcoin] é um token digital que pode ser trocado eletronicamente. Ele 

                                                     
10  Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo? 
tipo=Comunicado&numero=31379>. Acessado em: 10/09/2019. 
11 Tradução livre de Bitcoin and similar virtual currencies are not a currency, and are not considered 
foreign currency. The Bank of Israel s position is that they should be viewed as a financial asset, with 
all that this entails . Excerto extraído do artigo Remarks by Bank of Israel Deputy Governor Dr. Nadine 
Baudot-Trajtenberg at the Knesset Finance Committee meeting on activity and use of virtual 
currencies, disponível em 
<https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/8-1-18-DeputyGove.aspx>.  
Acessado em 22/07/2019.  
12 Idem. 
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não existe fisicamente. Bitcoins são criados e rastreados por uma rede de 

computadores usando complexas fórmulas matemáticas, ao invés de uma autoridade 

ou organização central. Então, Virtual, sim, mas moeda, não.13 

 

Em suma, podemos dizer que a definição do que é moeda está 

intrinsecamente ligada à noção de curso forçado e autoridade reguladora  estatal 

 central, qualidades estas que, como vimos, não se aplicam às chamadas moedas 

virtuais. 

Cumpre destacar também, a este respeito, a posição adotada pela Receita 

Federal do Brasil  RFB  na Instrução Normativa 1.888/19. Conforme dispõe o art. 

5º, I, da citada norma, criptoativo é:  

 

A representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço 

pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado 

eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros 

distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de 

transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal. 

[grifos não originais]  

 

Destarte, por não serem moeda em sentido estrito, ou melhor, por não serem 

dinheiro, os criptoativos estão além das competências regulatórias do Banco Central 

do Brasil. O que não quer dizer, contudo, que possamos considerá-los como valores 

mobiliários  ativos, tal como fizeram o Banco Central Europeu e o Banco de Israel.  

De fato, a Comissão de Valores Mobiliários  entidade autárquica instituída 

pela L. 6.385/76 para regulamentar e fiscalizar as atividades e os serviços do 

mercado de valores mobiliários14 - esclareceu em seu segundo relatório semestral 

                                                     
13 Tradução livre de Essentially, it is a digital token that can be exchanged electronically. It does not 
exist in physical form. Bitcoins are created and kept track of by a network of computers using complex 
mathematical formulas, rather than by a single authority or organisation. So virtual, yes, but currency, 
no , excerto extraído do artigo What is bitcoin?, disponível em 
<https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-bitcoin.en.html>. Acessado em 
25/08/2019. 
14 Art . 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários: I  regulamentar, com observância da política 
definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias expressamente previstas nesta Lei e na lei de 
sociedades por ações; II  administrar os registros instituídos por esta Lei; III  fiscalizar 
permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o Art. 
1º, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e 
aos valores nele negociados; IV  propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de 
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do ano de 2017 que as criptomoedas não são consideradas como valores 

mobiliários. No item 11.2.1.4 daquele relatório a CVM15 categoricamente afirmou que 

a atividade de negociação de Bitcoins sob qualquer formato situa-se fora do 

perímetro regulatório da CVM, dado que o Bitcoin não é considerado atualmente um 

valor mobiliário 16. Aliás, não poderia ser outra a posição da CVM, visto que as 

moedas virtuais não se enquadram em nenhum dos incisos do art. 2º da l.6.385/76, 

de modo que a regulamentação destas por aquela autarquia somente seria 

juridicamente válida caso o Poder Legislativo acrescesse os criptoativos ao rol 

daquele artigo.  

Ademais, sem a referida alteração legislativa não poderíamos estender às 

criptomoedas as exações incidentes sobre os valores mobiliários sem infringir a 

norma transcrita no art. 108, § 1º, CTN17.   

Consigne-se, por oportuno, que, caso as moedas virtuais fossem 

efetivamente ativos (segundo as normas do ordenamento jurídico pátrio), deveria 

incidir sobre as operações envolvendo criptomoedas IOF, ao contrário do que ocorre 

atualmente.18 

Portanto, sob a ótica das autoridades competentes  BCB e CVM, as 

criptomoedas não podem ser consideradas moedas nem valores mobiliários, de 

modo que, na ausência de outros institutos aparentemente similares, devemos 

considerar as moedas virtuais como bens fungíveis19 comuns não regulamentados.  

Não foi outra a conclusão de Luiz Flávio Neto ao analisar os criptoativos. In 

verbis:  

                                                     
limites máximos de preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos 
intermediários do mercado; V  fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às 
que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório. 
15 Acrônimo de Comissão de Valores Mobiliários. 
16 Supervisão baseada em risco: Relatório Semestral  Julho-Dezembro 2017, p. 149. Disponível em 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/sbr/  
Relatorio_Semestral_julhodezembro_2017.pdf>. Acessado em 01/09/19.  
17 Art. 108. […] § 1.º o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto 
em lei. 
18 MAZER, Gerson. IOF e as criptomoedas. Disponível em: <https://www.hashinvest.com.br/single 
post/2018/05/02/iof-e-as-criptomoedas>. Acessado em: 02/09/2019. 
19  Sobre fungibilidade, confira importante lição do ilustre professor Carlos ’oberto Gonçalves: a 
fungibilidade é o resultado da comparação entre duas coisas, que se consideram equivalentes. Os 
bens fungíveis são substituíveis porque são idênticos, econômica, social e juridicamente. A 
característica advém, pois, da natureza das coisas . Excerto extraído de Direito civil brasileiro, volume 
1: parte geral  13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 297. 
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Nesse cenário, Criptomoedas podem ser classificadas como coisa comum não proibida 

e nem regulada. Até este momento, não se aplicam às criptomoedas as normas atinentes 

à moeda nacional ou mesmo às moedas estrangeiras20. [grifos originais]  

 

Em suma, forçoso concluir que as criptomoedas devem ser classificadas 

como bens fungíveis comuns, visto que elas não podem ser consideradas moedas 

(por não terem curso forçado nem serem emitidas e garantidas por uma autoridade 

central) ou valores mobiliários (devido à impossibilidade de as identificarmos como 

qualquer dos incisos do art. 2º da L. 6.385/76).  

 

3 DA NATUREZA JURÍDICA DAS TRANSAÇÕES  

 

Superada a celeuma acerca da natureza jurídica das criptomoedas, cumpre-

nos perquirir sobre a natureza jurídica das transações efetuadas por Jorge Pereira 

em 2017 com suas criptomoedas, a fim de identificar os efeitos tributários 

decorrentes do negócio jurídico celebrado.  

Conforme demonstramos acima, os criptoativos devem ser considerados 

bens fungíveis comuns, nada diferentes em sua natureza jurídica de, v.g., um 

computador ou o próprio veículo objeto da segunda operação do recorrente com 

litecoins em 2017 (item II do lançamento de Imposto de Renda discutido nestes 

autos).  

No caso concreto, como as prestações assumidas pelos pactuantes no 

primeiro contrato apontado no auto de infração era exclusivamente de dar/entregar 

coisa certa (01 Bitcoin e 150 Litecoins), inexistindo, na espécie, qualquer prestação 

pecuniária  em moeda em sentido estrito, há que se admitir que o negócio jurídico 

efetivamente celebrado foi uma troca, nos termos do art. 533, CC.  

Na ocasião em que Jorge trocou seus Litecoins por um veículo automotor 

(segundo contrato celebrado), também operou-se uma permuta, na medida em que 

                                                     
20  Criptomoedas e hipóteses de (não) realização da renda para fins tributários: o encontro de 
inovações disruptivas  da economia digital com a tradição  dos institutos jurídicos brasileiros. In: 

ZILVETI, Fernando Aurélio; FAJERSZTAJN; SILVEIRA, Rodrigo Maito da (ORGS.). Direito Tributário: 
Princípio da realização no Imposto sobre a Renda  Estudos em Homenagem a Ricardo Mariz de 
Oliveira. São Paulo: IBDT, 2019. P. 449.  
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a prestação assumida pelo recorrente foi entregar uma coisa (150 Litecoins, que, 

conforme vimos, não são moedas nem valores mobiliários) e a prestação da parte 

contrária era a de entregar outro bem (1 veículo).  

Acerca do contrato de troca ou permuta, ensina Pontes de Miranda21 que sua 

característica definidora é a obrigação que as partes assumem de prestar uma coisa 

por outra, excluindo o dinheiro. Nas palavras daquele jurista:  

 

Há troca sempre que se presta direito de propriedade, ou posse, e se contrapresta outro 

direito de propriedade, ou posse, ou qualquer outro direito, inclusive o direito a alguma 

quantia certa. […] Pela troca permuta-se coisa por coisa, ou posse por posse. Tudo que 

é suscetível de venda é permutável, tudo que é suscetível de propriedade ou posse 

também o é, exceto o dinheiro. A moeda corrente é que, funcionando,  como funciona, no 

tráfico, é medida comum de valor e constitui preço, o que conceptualmente torna de 

compra-e-venda o contrato.  

 

Em igual sentido ensina Carlos Roberto Gonçalves22 ao afirmar que a troca é, 

portanto, o contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra, que 

não seja dinheiro. Difere da compra-e-venda porque, nesta, a prestação de uma das 

partes consiste em dinheiro .  

Destarte, as trocas implicam negócio jurídico em que um bem do patrimônio 

de A é substituído por outro bem de similar valor que antes pertencia a B. Destaque-

se que o conceito de valor aqui referido é puramente subjetivo. Isto é, os contratantes 

não avaliam, a priori, os bens objeto do escambo sob seu aspecto monetário (i.e., 

não se avalia quanto cada bem vale em condições normais de mercado; a expressão 

dos bens em moeda corrente não é a razão principal para a conclusão do negócio 

jurídico), mas sob a perspectiva da utilidade. Noutras palavras, aos contratantes 

interessa que o bem recebido lhe seja mais útil que o bem alienado. Neste sentido 

lecionava o ilustríssimo mestre Pontes de Miranda23:  

 

[…] em vez de haver negócio de transmissão da propriedade, ou da posse, ou o negócio 

                                                     
21 Op. cit. (nota 08). vol. 39, p. 458.  
22 Direito Civil Brasileiro  Contratos e Atos Unilaterais. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 270. 
23 Op. cit. (nota 08). vol. 39, p. 460. 
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de transmissão da propriedade e o ato de posse, por parte de um só outorgante, há 

acôrdos de transmissão da propriedade, ou da posse, ou da propriedade e da posse.  

[…] 2. Correspectividade sem preço. - não há preço, no sentido prórpio; porque um dos 

figurantes promete um bem, que não é dinheiro, e o outro figurante promete outro bem, 

que não é dinheiro.  

 

Com efeito, o valor pecuniário dos bens ou direitos trocados somente será 

juridicamente relevante quando, na hipótese do art. 533, II, CC, na troca entre 

ascendentes e descendentes, o objeto pertencente ao ascendente for mais valioso.24 

Portanto, devido às especificidades apontadas a respeito dos contratos de 

troca, não há como aferir acréscimos ao patrimônio de qualquer dos pactuantes. Ora, 

se ao bem  ou direito  que um contratante dispende outro  bem  de igual valor 

se substitui, não há como asseverar que houve qualquer flutuação no patrimônio das 

partes, de modo que, ante a inexistência de acréscimos patrimoniais aferíveis, não 

há que se falar em ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.  

Cumpre rememorar, por oportuno, que o fato gerador do referido tributo é, nos 

termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.  

Sobre o conceito de Renda, Roque Antônio Carrazza25 ensina, com clareza e 

precisão ímpar, que:  

 

[…] renda e proventos de qualquer natureza são os ganhos econômicos do contribuinte 

gerados por seu capital, por seu trabalho ou pela combinação de ambos e apurados após 

o confronto das entradas e saídas verificadas em seu patrimônio, num certo lapso de 

tempo. […] ”oltando ao ponto central, renda e proventos de qualquer tipificam, pois, 

disponibilidades de riqueza nova havidas em dois momentos distintos. [grifamos]  

 

Acerca do conceito de Renda utilizado no Brasil e do momento do 

reconhecimento dela, consigna Polizelli26 que a doutrina contábil, influenciada pelos 

princípios do conservadorismo e da prudência, adotou uma visão mais restritiva da 

                                                     
24 Cf. GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. Cit. (nota 21), p. 272. 
25 Imposto sobre a Renda (perfil constitucional e temas específicos). São Paulo: Malheiros editores, 
2005. p. 36. 
26 O Princípio da Realização da Renda  Reconhecimento de Receitas e Despesas para Fins do IRPJ. 
São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 84 
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apuração de renda, postergando seu reconhecimento até o momento em que 

acontecesse uma transação com terceiros .  

Contudo, conforme esclarece o ilustre tributarista Ricardo Mariz de Oliveira27, 

nem todas as alterações que ocorram no patrimônio de um indivíduo, ainda que em 

razão de uma transação com terceiros  como é o caso dos autos, hão de ser 

consideradas acréscimo patrimonial. In verbis:  

 

[…] é relevante destacar que receita é um tipo de ingresso ou entrada no 

patrimonio da pessoa distinto de outros ingressos ou entradas, embora guarde 

com todos eles um elemento comum, que é o de se tratar da adição de um novo 

direito à universalidade de direitos e obrigações que compõem esse patrimônio. 

Isto significa que toda receita é um plus jurídico , mas nem todo plus jurídico  

é receita. Claro, no mínimo porque já vimos que uma transferência patrimonial 

igualmente é um plus jurídico  no patrimônio, mas não se confunde com receita  

[…] Em todos esses movimentos meramente permutativos de direitos ou de 

obrigações, ou de direitos por obrigações ou vice versa, não há mutação 

patrimonial, porque não há aumento ou diminuição do valor total líquido do 

patrimônio, assim como de qualquer patrimônio envolvido.  

[…] Assim, portanto, o ingresso de um bem adquirido para qualquer finalidade é 

um ingresso de um novo direito  o direito de propriedade sobre o bem , mas 

não produz acréscimo de patrimônio porque simplesmente substitui o dinheiro 

ou a coisa dada em pagamento, cujo direito de propriedade já se encontrava no 

patrimônio. Trata-se, portanto, de uma simples permutação patrimonial. 

[grifamos]  

 

Destarte, conforme se verificou, nem todos os negócios jurídicos praticados 

pelos sujeitos passivos são capazes de gerar uma mutação patrimonial  e atrair a 

incidência do Imposto sobre a Renda. É este o caso das permutas, onde nenhuma 

das partes recebe, em regra, algo mais valioso do que aquilo que entregou. Noutras 

palavras, os negócios jurídicos praticados pelo recorrente28 não são fatos jurídicos 

                                                     
27 Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. pp. 83, 86 e 87. 13 
28 Troca de um Bitcoin por Litecoins e, posteriormente, troca destas moedas virtuais por um veículo 
automotor. 
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que evidenciam qualquer capacidade contributiva, devendo ser afastada de plano 

qualquer exação que implique em reconhecer isto como elemento apto a satisfazer 

o princípio da realização da renda  do qual falaremos mais aprofundadamente a 

seguir. Neste mesmo sentido é o entendimento do ilustre tributarista Luís Flávio 

Neto29:  

–eu primo alugou a sua casa de praia no ano novo por  2 Bitcoins! . O artista vendeu 

seu quadro por 1 Etherium . […] Dei meu carro em troca de uma nova criptomoeda que 

irá estourar um dia! . Essas e outras formas de escambo, conforme se verificou acima, 

não são capazes de perfazer o requisito da realização da renda. Essa assertiva se aplica 

tanto à parte que provê os bens/serviços/direitos ou àquela que participa com a 

criptomoeda. A incidência do imposto de renda, ao menos a partir da legislação até 

entaão vigente, se daria em momento futuro, em que a aludida criptomoeda vier a ser 

efetivamente realizada.  

 

Destaque-se, por fim, que a manutenção da exação aqui debatida a despeito 

da mencionada impossibilidade de se aferir a presença do princípio da realização de 

renda nos contratos de permuta celebrados, inexoravelmente implicaria em 

tributação dos ganhos de detenção dos bens trocados.  

Cumpre destacar, por fim, que a mera detenção de ativos não é tributada, a 

despeito disso poder representar um acréscimo na justiça tributária, devido 

principalmente a problemas de valoração  do ativo inerte  e liquidez  da renda 

auferida. Conforme ensina Vitor Borges Polizelli30:  

 

A tributação dos ganhos de capital com base no momento da sua ocorrência (no isntante 

em que se verifica a valorização dos ativos) aumenta o custo administrativo (seja do 

fisco ou do contribuinte), pois na ausência de uma referência direta de mercado (a troca 

do bem em uma transação de mercado direta), torna-se custosa a tarefa de valorar 

adequadamente seus ativos, uma vez que se deve lançar mão de  informações, nem 

sempre disponíveis, relativas aos preços praticados em transações de mercado 

realizadas por terceiros.  

[…], Tendo-se verificado que a adoção do conceito de renda acréscimo em sua maior 

amplitude (o modelo SHS) atenderia aos ideais de igualdade e tributação conforme a 

                                                     
29 Op. Cit. (nota 20), pp. 454-455. 
30 Op. Cit. (nota 26), pp. 83 e 336. 
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capacidade contributiva. Todavia, tal medida esbarra em sérias restrições práticas e, no 

presente caso, colide também com o impedimento da própria definição de renda dada 

pelo CTN. Assim, embora seja plenamente possível afirmar que a verificação de 

acréscimo (ou decréscimo) patrimonial por marcação a mercado não necessariamente 

contraria o princípio da realização ou o regime da competência (dado que ambos são 

abertos e passíveis de maior definição), a sua implementação no Brasil configura tarefa 

dificultosa.  

 

4 DA NÃO REALIZAÇÃO DA RENDA NAS TROCAS  

 

A ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda pressupõe que a 

riqueza nova representativa do aumento de patrimônio em determinado período se 

agregue ao patrimônio do contribuinte, ou seja, se realize em termos jurídicos.  

A essa condição de que o acréscimo patrimonial efetivamente se integre ao 

patrimônio do sujeito passivo tributário é que chamamos de princípio da realização 

da renda.  

Este princípio, quando analisado sob o enfoque constitucional, se revela como 

verdadeiro limite à tributação de ganhos de detenção, conforme afirma o renomado 

tributarista Alcides Jorge Costa31:  

 

Parece importante esta conceituação pois ela afasta, desde logo, a tributação de renda 

virtual ou ainda não realizada. Assim, a valorização de imóveis não pode ser tributada 

senão quando a renda dela decorrente possa ser utilizada, empregada, etc., o que só 

acontece quando ela deixar de ser virtual e se tornar efetiva, como numa alienação de 

imóvel.  

 

Este é também o entendimento esposado por Modesto Carvalhosa32. In verbis:  

 

Somente é tributável o acréscimo patrimonial quando ele é efetivamente verificável e 

disponível pelo seu titular. Exclui-se, dessa forma, a simples valorização do patrimônio 

                                                     
31  Imposto sobre a renda. A aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica como seu fato 
gerador. Limite de sua incidência. In: Revista de Direito Tributário, ano 11, nº 40. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, abr-jun. 1987, p. 105 
32 Imposto de renda. Conceituação no Sistema Tributário da Carta Constitucional. In: Revista de direito 
público, nº 01, jul-set. 1967, p. 193. 
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como fato gerador do tributo, já que esta simples valorização nominal de um determinado  

patrimônio poderia desaparecer em momentos sucessivos pela desvalorização desse 

mesmo patrimônio, donde impossível mensurar o acréscimo patrimonial, já que ele não 

se efetivou e não pode estar disponível pelo seu titular.  

 

Deste modo, conforme lecionam os autores supracitados, a interpretação do 

conceito de renda tributável à luz do princípio da realização de renda afasta de plano 

qualquer incidência do Imposto de Renda sobre ganhos de detenção. I.e., sobre 

ganhos auferidos  pela manutenção de um determinado bem ou direito dentro de 

seu patrimônio.  

Nos casos de valorização de um bem dentro do patrimônio do sujeito passivo 

de Imposto de Renda, o ganho monetário (i.e., a renda tributável) experimentado pelo 

contribuinte somente poderá ser aferido após a alienação daquele bem a um terceiro, 

numa operação de mercado onde o referido bem seja devidamente avaliado. 

Somente neste momento é que poderá a fiscalização ou o próprio contribuinte 

avaliar se a detenção daquele bem efetivamente representou um acréscimo 

patrimonial, pois somente então poderá o interessado calcular a diferença entre o 

valor pelo qual o bem foi alienado e seu preço de aquisição.  

Parece-nos claro, portanto, que qualquer ganho de capital tem por 

pressuposto um negócio jurídico no qual se avaliou e identificou a correspondência 

do bem que deixou de entregar o patrimônio do alienante a uma dada quantia em 

dinheiro.  

Neste diapasão, não podemos deixar de observar que as permutas, devido à 

sua natureza jurídica, não evidenciam alterações ocorridas no patrimônio dos 

contratantes, de modo que a verificação da aferição de renda por qualquer das 

partes envolvidas deve ser relegada a momento futuro e mais oportuno .  

No caso em tela, devemos observar que a primeira troca efetuada por Jorge 

Pereira em 2017  oportunidade em que permutou seu Bitcoin por 150 Litecoins  

não constitui operação apta a demonstrar qualquer ganho de capital eventualmente 

auferido por qualquer das partes, na medida em que  conforme asseverado 

anteriormente sobre as trocas  não é característico do negócio jurídico celebrado 

a conversão do objeto prestado ou recebido em pecúnia; às partes interesse que o 
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bem recebido lhe seja mais útil que aquele bem que entregou ao outro contratante.  

Também a troca dos referidos Litecoins por um veículo, ainda no ano-

calendário 2017, não constitui evento jurídico capaz de atrair a incidência do 

Imposto de Renda,visto que inexistem fundamentos aptos a sustentar o argumento 

da Fazenda  

Nacional de que o recorrente efetivamente experimentou um acréscimo patrimonial 

novo naquela ocasião. Repita-se, o contrato de troca não fornece elementos 

suficientes a se demonstrar que qualquer das partes realizou alguma renda em 

termos jurídicos.  

Em suma, é inegável que as operações praticadas pelo recorrente não são 

capazes de preencher as condições de certeza e segurança necessárias à 

verificação do princípio da realização de renda.  

Repita-se, por fim, que a natureza jurídica das permutas obsta a identificação 

de qualquer alteração patrimonial tributável  pelo IR, conforme explicitado 

anteriormente. Deste modo, a verificação do valor monetário dos bens trocados se 

dá por meio de marcação a mercado (procedimento não adotado no Brasil, devido 

às dificuldades práticas que sua implementação implicaria, conforme visto no item 

anterior). Nada obstante a utilização pela RFB de um critério de avaliação de valor 

não implementado no país, é inegável que o ganho de capital efetivamente auferido 

pelo recorrente desde a compra de 01 Bitcoin em 2016 somente poderá ser aferido, 

respeitado o princípio da realização da renda, quando o contribuinte efetivamente 

vender (na acepção jurídica do termo e observando-se o prescrito nos arts. 481 e ss. 

do Código Civil) o bem que se substituiu àquela criptomoeda.  

 

 

5 DOS PEDIDOS  

 

Ante o exposto, requer-se:  

1. Seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, pois preenchidos os 

requisitos formais de admissibilidade previstos nos arts. 102, § 3º, CF, e 1.029, CPC;  

2. O provimento do presente Recurso Extraordinário, [i] revertendo-se os r. 
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julgados das instâncias ordinárias que mantiveram o inadmissível lançamento de 

Imposto de Renda e multa, e [ii] declarando-se a referida exação inconstitucional, por 

infringência ao disposto no art. 153, III, CF e ao princípio da realização da renda  

este diretamente derivado dos parâmetros constitucionais do Imposto de Renda;  

3. A revisão da decisão recorrida a fim de reverter a condenação do recorrente 

ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, condenando-se, 

ao final, a Fazenda Pública nos termos do art. 85, § 3º, CPC.  

Termos em que pede deferimento.  

Local, data.  

(Nome do advogado)  

OAB nº (número)  
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS:   

 

CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  

CDI Certificado de Depósitos Interbancários  

CFRB/88 Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 CFC 

Conselho Federal de Contabilidade  

CTN Código Tributário Nacional   

CVM Comissão de Valores Mobiliários  

IR Imposto de Renda  

IRPF Imposto de Renda Pessoa Física  

PGFN Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  

RFB Receita Federal do Brasil   

SELIC Sistema Especial de Liquidação e de Custódia  

STJ Superior Tribunal de Justiça 

 

1. SÍNTESE FÁTICA  

 

Trata o presente processo de uma ação de impugnação, ingressada pelo Sr. 

Jorge Pereira face  a sua irresignação perante o recebimento de autuação da Receita 

Federal do Brasil.  

Sucede que, no ano de 2016, o Autor da presente demanda, e ora Recorrente, 

adquiriu por  meio de Exchange local 1 (um) bitcoin, pelo qual pagou a quantia de R$ 

3.500,00 (três mil e  quinhentos reais).  

Assim, no ano seguinte, o Recorrente se desfez do referido ativo, adquirindo, 

exclusivamente  por meio dele, 150 (cento e cinquenta) litcoins, outra espécie de 

criptoativo, em operação  avaliada no montante de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil 

reais). Ainda no decorrer do ano de  2017, foi realizada uma nova alienação, por meio 

da qual os 150 litcoins foram empregados  para aquisição de um veículo automotor, 
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transação esta fixada no valor de R$ 120.000,00  (cento e vinte mil reais).  

Face as permutas supracitadas, a Receita Federal do Brasil, em 2019. autuou 

o Sr. Jorge Pereira com base em três fundamentos: i) Não ter realizado o pagamento 

de Imposto de  Renda por Ganho de Capital em relação a operação de permuta entre 

1 (uma) unidade de  bitcoin por 150 cento e cinquenta) litcoins; ii) Não ter recolhido 

o Imposto de Renda por  Ganho de Capital no que se refere à troca dos 150 (cento e 

cinquenta) liticoins por um carro; e iii) Ter deixado de declarar as operações 

realizadas na sua respectiva Declaração de  Ajuste Anual.  

Contudo, não obstante os argumentos trazidos pela Recorrida, sua pretensão 

no sentido de manter o crédito tributário, e as penalidades dele decorrente, não 

merece guarida, conforme  restará demonstrado nas linhas seguintes, sendo 

imperativo de justiça que seja reapreciada a  questão e provido o Recurso aqui 

analisado, reformando-se a r. decisão.  

 

2. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Primeiramente, cumpre esclarecer, desde logo, que atualmente, no Brasil, não 

existe  nenhuma lei que regule a tributação das criptomoedas 1 , ou qualquer 

obrigação acessória a  ela relacionada.   

Nesse cenário, até o presente momento, não há uma definição legal do que 

seriam as  criptomoedas para o direito brasileiro, ou seja, não existe uma 

determinação da natureza  jurídica delas.   

Tal delimitação é de extrema importância, pois sem ela não é possível definir 

de quem é a  competência para regulá-la, para julgar as causas envolvendo seu uso, 

e muito menos tributar  as transações realizadas por meio delas2.   

A primeira manifestação do Estado brasileiro no sentido de tributar as 

criptomoedas por meio  do Imposto de Renda adveio do Manual de Perguntas e 

                                                     
1 SILVA, Luiz Gustavo Doles. Bitcoins & outras criptomoedas: teoria e prática à luz da legislação  
brasileira. Curitiba: Juruá, 2018, p. 76. 
2 Ibidem, p. 34. 
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Respostas sobre a Declaração do IRPF  de 20173, de competência da Receita Federal 

do Brasil.   

Assim, foi por meio do tópico 447, que a RFB incluiu moedas virtuais como 

outros bens  na  ficha de declaração Bens e Direitos , equiparando-as a ativos 

financeiros. Com essa conduta  arbitrária, o Estado está ampliando a hipótese de 

incidência tributária do imposto de renda,  utilizando-se da analogia de forma 

completamente descabida, em um documento inadequado  e sem a devida 

fundamentação, deixando o contribuinte à mercê da abusividade na tributação.   

Importante relembrar que, apesar do artigo 108 do CTN 4  trazer a analogia 

como uma  possibilidade de integração do Direito Tributário, não há que se dizer que 

é possível a  aplicação desse instituto no presente caso. Isso, porque o §1º do 

referido dispositivo dispõe,  categoricamente, que o emprego da analogia não 

poderá resultar na exigência de tributo não  previsto em lei5 .   

Nesse sentido, é inadmissível que a analogia seja utilizada de forma mais 

gravosa ao  contribuinte6, o que representaria uma grave violação aos princípios da 

igualdade e da  legalidade. Contudo, exatamente isso o que perquire a Fazenda no 

caso em tela.   

Ainda que, de forma ilegal, busque a Receita Federal enquadrar as 

criptomoedas como ativos  financeiros, esse entendimento não é, igualmente, 

possível. Explica-se.   

O conceito da expressão ativo financeiro  não está devidamente definido em 

legislação, o  que fere, desde já, o princípio da legalidade, que rege o direito tributário 

e a segurança  jurídica do direito como um todo. Coube, então, aos órgãos do Poder 

Executivo e à doutrina  regular o que seria ativo financeiro, usurpando a competência 

do Poder Legislativo.  

                                                     
3  BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Perguntas e Respostas IRPF 2017. Disponível em:  
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-perguntas-e-
respostas versao-1-1-03032017.pdf >. Acesso em: 09 ago. 2019. 
4 BRASIL. 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. Brasília. Disponível em: <  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm >. Acesso em: 02 set. 2019.   
5 BRASIL. 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. Brasília. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 02 set. 2019. 
6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 1415. 
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Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional7, ativos financeiros são créditos e 

valores  realizáveis independentemente de autorização orçamentária, bem como os 

valores  numerários .   

Já para Maria Helena Diniz, a definição de ativo financeiro já difere daquela 

trazida pelo órgão acima mencionado, conceituando-o como "título emitido por 

instituições e empresas  para manter a riqueza de quem o possui, sendo ainda um 

passivo para quem fez a emissão .8 

Entretanto, a supracitada conceituação não demonstra consonância com as 

características  inerentes aos bitcoins e litcoins, haja vista o seu próprio sistema de 

retroalimentação  (blockchain), bem como a inexistência de lastro, uma vez que 

essas "moedas virtuais" não são  emitidas por nenhuma instituição ou empresa.   

Para sedimentar o quanto aduzido da total falta de alinhamento entre os 

órgãos brasileiros,  para a Comissão de Valores Mobiliários, que traz em material 

infralegal o que considera ativo  financeiro9 , as criptomoedas sequer podem ser 

consideradas como tal10. Senão, vejamos:  

 

Neste sentido, a área técnica da CVM informa aos administradores e gestores de   

fundos de investimento que as criptomoedas não podem ser qualificadas como  ativos 

financeiros, para os efeitos do disposto no artigo 2º, V, da Instrução CVM 555. Por essa 

razão, não é permitida aquisição direta dessas moedas virtuais pelos  fundos de 

investimento regulados. 

 

Ou seja, o principal órgão regulador em matéria de valores mobiliários nega a 

caracterização  das criptomoedas como ativos financeiros.  

Ora, Excelências, como é possível a tributação com base em uma definição tão 

                                                     
7  TESOURO NACIONAL. Glossário. Brasília: 2012, v. 1. Disponível em:  
<http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/glossario_a.asp>. Acesso em: 19 ago. 
2019.   
8 DINIZ, Maria Helena. A-C. In: Diniz, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
334. 
9 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução n. 555, 17 de dezembro de 2014. Rio de Janeiro,  
2014. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst555.html>. Acesso em: 20 
ago. 2019. 
10 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  CVM. Ofício circular n. 1/2018, 12 de janeiro de 2018. Rio  
de Janeiro, 2018. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios 
circulares/sin/anexos/oc-sin-0118.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2010. 
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incerta e que  nenhuma delas se encaixa perfeitamente à real natureza das 

criptomoedas? Tributar nessa  hipótese é uma forma de violação direta ao artigo 114 

do Código Tributário Nacional, já que  não há situação definida em lei, muito menos 

de forma necessária e suficiente.11  

A ausência de uma definição precisa quando a natureza jurídica dessas 

"moedas"  criptografadas em legislação em sentido estrito gera, evidentemente, uma 

insegurança jurídica  para todos os brasileiros, o que acaba gerando, inclusive, 

enorme discricionariedade decisória  ao juiz, que em matéria tributária deve se ater 

à legislação e a aplicação técnica do direito. Foi  nesse cenário que se instaurou o 

Conflito Negativo de Competência nº 161.123 - SP12, julgado  pelo recentemente pelo 

Superior Tribunal de Justiça, apenas confirmando a instabilidade que  a falta de 

regulamentação e a arbitrariedade dos órgãos traz ao contribuinte.   

No caso julgado pelo STJ em dezembro de 2018, não havia um consenso entre 

a Justiça  Estadual e a Justiça Federal acerca da competência para julgar crimes que 

envolvem as  criptomoedas. O Juízo Federal entendeu, em breve síntese, que a 

atividade engendrada  não consubstanciaria crime contra o Sistema Financeiro 

Nacional, uma vez que a moeda  digital não configura ativo financeiro e sua operação 

não se sujeita ao controle do Banco  Central 13, não podendo ser considerado de 

competência da Justiça Federal.14 

Por unanimidade, os Eméritos Ministros da Corte Superior entenderam pela 

                                                     
11 Art. 114, CTN. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e 
suficiente à  sua ocorrência  B’ASIL. 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. Brasília. Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso 
em: 04 ago. 2019.   
12 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
Nº  151.123  SP. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1777
572&num_re gistro=201802484304&data=20181205&formato=PDF>. Acesso em: 20 ago. 2019.   
 
13 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
Nº  151.123  SP. Disponível em:  
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1777
572&num_re gistro=201802484304&data=20181205&formato=PDF>. Acesso em: 20 ago. 2019.  
 
14 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
Nº  151.123  SP. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1777
572&num_re gistro=201802484304&data=20181205&formato=PDF>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
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competência do  juízo estadual, acolhendo a fundamentação do juiz federal que 

suscitou o conflito, e  considerando o fato de que a negociação de criptomoeda 

ainda não foi objeto de  regulação no ordenamento jurídico pátrio . 

Desse modo, hodiernamente, deve-se entender, pelo menos a nível nacional, 

as criptomoedas  como um instituto de natureza jurídica sui generis, considerando 

que não se enquadra em  nenhum outro conceito normatizado, não podendo o 

contribuinte ficar sujeito à  discricionariedade dos órgãos brasileiros para definir, 

livremente, como quer tributar.   

Abrindo o olhar acerca do tema, destaque-se, ainda, que a celeuma é tão 

complexa que,  mesmo entre os países que já regulam efetivamente essas figuras, 

não há um consenso quanto  à sua classificação, sendo distintos os 

enquadramentos dados pelos Estados.  

Resta evidente, portanto, que a utilização pelo Estado do vago conceito de 

ativo financeiro foi  bastante estratégica para aumentar a hipótese de incidência 

tributária que não está  devidamente normatizada. É nesse sentido o entendimento 

de Luiz Gustavo Doles15:  

 

Contudo, temos de levar em consideração o principal objetivo desta entidade ao  atribuir 

esta natureza jurídica à Criptomoeda: a ampliação da possibilidade de  tributação dos 

contribuintes e a fixação da responsabilidade de declarar as  criptomoedas nos seus 

respectivos impostos de renda.  

 

Portanto, não é possível que um mero Manual de Perguntas e Respostas, 

editado  arbitrariamente pelo Poder Executivo, sem a necessária autorização do 

Poder Legislativo, seja  considerado lei para a tributação das criptomoedas, sob pena 

de ampliação inconstitucional da  hipótese de incidência tributária do IR Ganho de 

Capital. Permitir tal absurdo é  condescender com a evidente violação ao Princípio 

da Legalidade, enunciado como um  direito fundamental pétreo pelo art. 5º, II16, e 

mais especificamente pelo art. 150, I17,  ambos com sede na CRFB/88.  

                                                     
15 SILVA, Luiz Gustavo Doles. Bitcoins & outras criptomoedas: teoria e prática à luz da legislação  
brasileira. Curitiba: Juruá, 2018, p. 64. 
16  BRASIL. Constituição Federal. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 12 ago. 2019 
17 Idem. 
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Tal princípio, para Luis Eduardo Schoueri é uma garantia do cidadão contra 

abusos por parte  dos governantes .18 No mesmo sentido, Sacha Calmon entende 

que a tributação deve ser  decidida não pelo chefe do Poder Executivo, mas por 

aqueles eleitos para representar o povo e  legislar de forma clara19.  

Forçoso elucidar, nesse sentido, que manifestação infralegal da RFB tem o 

caráter meramente  esclarecedor das normas tributárias para os contribuintes, 

sendo integralmente fora da sua  competência a equiparação das criptomoedas aos 

ativos financeiros, mormente quando o faz  para impor obrigação tributária principal 

e acessória às pessoas físicas proprietárias dessas  "moedas virtuais".   

Como se não bastasse, a Receita Federal ainda instituiu, por meio da Instrução 

Normativa nº  1.888/201920, a obrigatoriedade de prestação de informações relativas 

às operações realizadas  com criptoativos  à Secretaria Especial do órgão, 

instituindo, inclusive, a incidência de  multa pecuniária (obrigação principal) em caso 

de descumprimento das suas previsões. Resta  mais uma vez incontestavelmente 

provado que está ocorrendo uma grave violação ao  Princípio da Legalidade e aos 

direitos fundamentais dos contribuintes, por estarem sendo  obrigados a fazer algo 

sem lei que determine21, o que não pode, de forma alguma, prosperar.   

Nesse cenário, não é porque a obrigação é acessória que é possível a sua 

instituição por outro  instrumento normativo que não a lei em sentido estrito, e nesse 

mesmo sentido apontam as  lições de Regina Helena Costa.22 Nesta toada, não é 

possível a imposição de qualquer  obrigação aos administrados, contribuintes ou 

não, por meio de uma instrução normativa ou  qualquer ato declaratório executivo23. 

                                                     
18 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário  5. ed.  São Paulo: Saraiva, 2015. 
19 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro, 1940. Curso de Direito Tributário Brasileiro  14ª ed. rev. e atual. 

 Rio de  Janeiro : Forense, 2015. 
20 BRASIL. Secretaria da Receira Federal. Instrução Normativa RFB Nº 1888, De 03 De Maio De 2019.  
Disponível em:  
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592>. 
Acesso em: 10  de ago. 2019. 
21  BRASIL. Constituição Federal. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 12 ago. 2019.  

BRASIL. 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. Brasília. Disponível em: <  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm >. Acesso em: 04 jan. 2019.   
 
22 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 68. 
23 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto Sobre a Renda, perfil constitucional e temas específicos. 3ª 
ed.  rev., ampl. e atual.  São Paulo: Malheiros, 2009. 
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Também nesse sentido é o entendimento de José Souto  Maior Borges24:  

 

Por força do art. 5º, II, qualquer pretensão ao cumprimento de obrigações acessórias  

deverá ser submetida à regência de lei, e não de atos infralegais do Executivo, como  

decretos regulamentares. E compreende-se que assim o seja, porque não é só pela  via 

de exigência de prestações pecuniárias compulsórias que o Estado se insinua nas  

relações com os particulares, a demandar-lhes, com voracidade insaciável, uma  

crescente ordem de obrigações (deveres administrativos) instituídas por simples  

comodidade burocrática. Porque é muito mais fácil à administração, o que assumi las, 

sub-rogar os particulares no exercício de funções que lhe são  constitucionalmente 

atribuídas. 

 

A situação se agrava quando analisamos que a Instrução Normativa nº 

1.88825 traz a  penalidade pecuniária para o caso de descumprimento. O absurdo ora 

perpetrado pelo Estado  Brasileiro é brilhantemente criticado por Roque Antonio 

Carrazza, entendendo que repunga  ao senso jurídico que uma pessoa possa ser 

compelida a pagar multa com base no não  acatamento de um dever criado por uma 

norma jurídica infralegal 26.   

Acerca do tema, é entendimento consolidado nos Tribunais pátrios a 

impossibilidade da  criação de uma obrigação tributária por instituto que não a lei, 

como se pode ver no julgado  abaixo à título de exemplificação27:  

 

TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS  FEDERAIS - DCTF. 

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA  129/86. 1- Somente a lei pode criar 

obrigação tributária. 2 - A obrigação  tributária acessória, consubstanciada em aplicação 

de multa àquele que não  apresentar a DCTF, por intermédio de instrução normativa, é 

ilegal. Precedentes da Corte. 3- Apelação a que se dá provimento. 

 

                                                     
24  BORGES, José Souto Maior. Princípio constitucional da legalidade e categorias obrigacionais.  
RDTributário. 
25 BRASIL. Secretaria da Receira Federal. Instrução Normativa RFB Nº 1888, De 03 De Maio De 2019.  
Disponível em:  
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592>. 
Acesso em: 10  de ago. 2019. 
26  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 14ª ed., Malheiros: São 
Paulo,  2000.   
27 BRASIL. Tribunal Regional Federal 1º Região. AC 32761 MG (1999.01.00.032761-2). Quarta Turma. 
Rel.  Juiz Mário César Ribeiro. Data de publicação: 15/12/2000.   
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Não é cabível, de igual modo, a alegação de que tais pronunciamentos 

infralegais são normas  complementares, o que autorizaria a regulação das 

criptomoedas por meio delas. Isso, porque  o CTN, ao regular as hipóteses de normas 

complementares em seu art. 10028, somente o faz  para que essas possam garantir 

a efetiva execução da legislação, mas em nenhuma hipótese  inovar o texto da lei.29  

Em verdade, tanto o Manual de Perguntas e Respostas, como a Instrução 

Normativa,  acabaram por criar obrigações aos contribuintes de maneira 

inconstitucional, tentando assumir  a função de lei sem possuir qualquer 

competência para tanto.   

Portanto, o cumprimento do Princípio da Estrita Legalidade é uma forma 

decisiva de  segurança jurídica do contribuinte, não podendo a própria Fazenda 

Pública eleger  impositivamente a natureza jurídica das criptomoedas como ativos 

financeiros, sem  justificativa para tanto e contrariando entendimento do E. STJ e de 

outros órgãos brasileiros,  instituindo obrigações por forma diversa à lei em sentido 

estrito, violando, assim, a liberdade  e o patrimônio dos contribuintes e terceiros a 

eles relacionados.   

 

3. BREVES NOTAS INTERDISCLINARES PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DAS  

CRIPTOMOEDAS  

 

Partindo para a análise acerca da classificação das moedas criptografadas, 

de acordo com  órgãos regulamentadores internacionais estas cabem em mais de 

um conceito. Yvonne Kam,  colaboradora do IFRS (International Financial Reporting 

Standards) em publicação no IFRS News demonstrou em nota, cinco possibilidades 

para o tratamento: caixa, equivalente de  caixa, instrumento financeiro, estoque ou 

intangível. Segundo a autora, a classificação como  ativo intangível é a que guarda 

                                                     
28 BRASIL. 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. Brasília. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm >. Acesso em: 04 jan. 2019.   
29 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário.  38. ed. rev. e atual.  São Paulo: Malheiros,  
2017. 
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mais compatibilidade.30 

Em linha adjacente, Henri Verter, membro do Australian Accouting Board 

(AASB), órgão  contábil regulamentado da Austrália, infere que para a moeda 

criptografada caberiam três  classificações, sendo elas: estoque, intangível ou 

investimento de curto ou longo prazo. Desta  forma, nota-se que no contexto 

internacional há um posicionamento firmado sobre a exata  classificação.31 

Lev Baruch define ativo intangível como um direito a benefícios futuros que 

não possui corpo  físico ou financeiro (ações ou títulos de dívida)32. Deste modo, para 

Henri Venter, o grupo dos  ativos intangíveis é aquele que melhor abrange o que as 

novas criptomoedas podem ser.33  

Com isso, inexiste a possibilidade de se falar em qualquer classificação acerca 

da especulativa  valorização como sendo um ganho de capital, pois o único intuito 

disto seria possibilitar ao  Fisco enquadrá-lo no conceito de renda, para fins de 

apuração de suposto ganho de capital,  para que houvesse, por conseguinte, a 

incidência do IR34.   

O conceito de acréscimo patrimonial, segundo o CTN, apresenta-se como 

sendo aqueles  proventos decorrentes de uma atividade que já cessou. Não cabe, 

portanto, um órgão  executivo35, in casu a Receita Federal, definir um novo conceito 

para este instituto, assim  como para renda e aplicação do imposto sobre a mesma.   

Sendo assim, em termos contábeis, o valor existente a título de moedas 

digitais se trata na  verdade, em sua melhor classificação, de um ativo intangível. 

                                                     
30 KAM, Yvonne. Cracking the cryptocurrency code; or whats is a bitcoin  anyway?. IFRS News, p. 1, 
mar.  2017. Disponível em: < https://www.pwc.lu/en/ifrs/docs/pwc-ifrsmarch17.pdf>. Acesso em: 06 
ago. 2019. 
31  VENTER, Henri. Digital currency – A case for standard setting activity. A perspective by the 
Australian  Accounting Standards Board (AASB). Disponível em:  
<https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB_ASAF_DigitalCurrency.pdf>. Acesso em: 
10 ago.  2019. 
32 LEV, Baruch. Intangibles: management, measurement, and reporting. Washington: Brookings, 2001 
33  VENTER, Henri. Digital Currency – A Case For Standard Setting Activity. A Perspective by the 
Australian  Accounting Standards Board (AASB). Disponível em:  
<http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/ASAF/2016/December/1612-ASAF-05-AASB 
DigitalCurrency.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2019. 
34 PAULSEN, Leandro. Impostos federais, estaduais e municipais, 11ª edição. Ed. SaraivaJur, 2018, p. 
60. 
35 MACHADO, Hugo de Brito. Temas de Direito Tributário II. São Paulo: RT, 1994, p. 86-87. 
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Significa deste modo  condicionar a lição ao previsto na norma36:  

 

Um ativo intangível é um ativo incorpóreo que deve ser reconhecido somente  quando 

for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao  ativo serão 

gerados em favor da entidade e o custo do ativo possa ser mensurado  com segurança.  

 

Cumpre ressaltar que os principais órgãos regulamentadores brasileiros não 

se posicionaram  acerca da melhor classificação para o bitcoin, são eles: Comissão 

de Valores Mobiliário  (CVM), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto 

dos Auditores  Independentes do Brasil (Ibracon).  

Destarte, conclui-se que a aquisição das criptomoedas consistiu numa mera 

expectativa de  direito, tendo em vista existir uma possibilidade futura de 

rentabilidade, todavia sem  disponibilidade imediata (goodwill).   

 

4. DA NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA PELA IMPOSSIBILIDADE DE  LIQUIDAÇÃO DO 

SUPOSTO GANHO  

 

Diferentemente do que busca transparecer a Fazenda Nacional, o caso em 

tela, em verdade,  demonstra uma total impossibilidade de tributação, haja vista que 

a aquisição das  criptomoedas não se configura ganho de capital no patrimônio do 

adquirente, nem mesmo  constituição de um ativo, mas tão somente uma expectativa 

de direito.   

A expectativa de direito, por sua vez, alicerça-se na ocorrência de fato futuro 

e incerto,  estando a sua materialização necessariamente condicionada a esse 

evento esperado. Contudo,  não é possível afirmar a sua ocorrência, face a incerteza 

que lhe é própria.   

Essa intelecção demonstra perfeita consonância ao caso em comento, haja 

vista que a aquisição das "moedas virtuais" pode, futuramente, proporcionar ao seu 

detentor um  acréscimo em seu patrimônio em caso de valorização; lado outro, 

também pode acarretar-lhe  enormes prejuízos. 

                                                     
36 COMITÊ DE PRONUNCIAMNETOS CONTÁBEIS. Pronunciamento técnico nº 04 (CPC 04) – Ativo  
Intangível. Deliberação CVM nº 553/08. 
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Partindo, então, dessa premissa, a doutrina predominante entende que, face a 

existência de  uma mera expectativa, não existe a configuração propriamente dita de 

um direito, pois o  mesmo ainda não se concretizou e nem mesmo é possível afirmar, 

com certeza, se um dia  ocorrerá o fato que o enseja.  

Lógica semelhante foi arguida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação 

de  Inconstitucionalidade no 2619037, bem como o Agravo Regimental nos autos do 

Mandado de  Segurança no 36266.38   

Neste mesmo norte, Luis Roberto Barroso39 leciona:  

 

A expectativa de direito, identifica a situação em que o fato aquisitivo do direito  ainda não se 

completou quando sobrevém uma nova norma alterando o tratamento  jurídico da matéria. 

Neste caso, não se produz o efeito previsto na norma, pois  seu fato gerador não se 

aperfeiçoou. Entende-se sem maior discrepância, que a  proteção constitucional não alcança 

esta hipótese (...). 

 

No tocante ao imposto de renda e proventos de qualquer natureza, o Código 

Tributário  Nacional dispensa tratamento ao tema nos seus artigos 43 a 45. Dentre 

eles, merece destaque  o art. 4340 , que define o fato geral do IR como sendo a 

aquisição de disponibilidade de  renda e/ou proventos.   

Contudo, dada a complexidade do sistema tributário nacional, é através das 

elucidações  trazidas pela doutrina que se consegue compreender melhor os 

elementos contidos nas normas  fiscais. Nesse sentido, chama-se atenção para a 

diferenciação trazida pelo Regina Helena  Costa, que define renda como sendo 

"aumento de riqueza obtido num dado período de tempo,  deduzidos os gastos 

necessários à sua aquisição e manutenção", enquanto que proventos  seriam 

                                                     
37 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Inconstitucionalidade nº 26190. Primeira Turma. Rel. 
Min.  Pedro Chaves. Julgamento em 06.12.1962. 
38  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Mandado de Segurança no 36266. 
Primeira  Turma. Rel. Min. Alexandre De Moraes. Julgado em 06/05/2019. DJe 17-05-2019.  
39 BARROSO, Luis Roberto. In: Segurança jurídica, direito intertemporal e o novo código civil, em temas 
de  direito constitucional. Rio de Janeiro. Renovar: 2003. Tomo II, p.148. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=664316&pgI=26&pgF=30>. 
Acesso em:  31 ago. 2019. 
40 BRASIL. 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. Brasília. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 02 set. 2019. 
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"acréscimos patrimoniais referentes a remuneração da inatividade (aposentadoria e  

pensões).41
 

Na oportunidade, a Douta Ministra conclui sua intelecção afirmando que eles  

corresponderiam, então, "a uma variação patrimonial positiva apurada em um certo 

lapso de  tempo".42
 

Esses esclarecimentos conceituais são importantes, porque em vista deles 

fica mais simples  visualizar a inocorrência do fato gerador tributário no caso em 

tela. Isto porque, conforme se  depreendas das lições acima destacadas, é essencial 

que se verifique uma "variação  patrimonial positiva", como dito acima. Contudo, só 

é possível vislumbrar se houve lucro com  a posterior ocorrência do fato que dá luz 

ao direito.   

Explica-se. A aquisição da bitcoin, e posterior troca por litcoins, sem 

concretização do  suposto lucro, já que a operação se deu sem conversão monetária, 

não gera para o Recorrente  efetivo ganho. Isso porque, como é sabido, as 

criptomoedas são dotadas de alta volatilidade,  uma vez que sujeitas à variação de 

mercado, sendo este bastante incerto. Nesse sentido,  destaque-se a declaração da 

C”–, em sua Série Alertas 43 :  Além disso, os preços de negociação desses 

criptoativos têm apresentado alta volatilidade, o que pode provocar perda parcial ou 

total do valor nelas  aplicado . 

A iliquidez característica desses bens os excluem do conceito de renda 

tributável, que é  sempre uma "renda líquida ou lucro", como ensina José Luiz 

Bulhões Pedreira. 44  O lucro  também não é possível de aferição, entendimento 

partilhado por Tathiane Piscitelle, referência  no assunto45:   

 

                                                     
41 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário – Constituição e Código Tributário Nacional. 
9.ed.  São Paulo. Editora Saraiva. 2019. p. 373-374. 
42 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário – Constituição e Código Tributário Nacional. 
9.ed.  São Paulo. Editora Saraiva. 2019. p. 373-374. 
43  COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Criptoativos - Série Alertas. P. 5. Disponível em:  
<https://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Alert
as/alerta_CV M_CRIPTOATIVOS_10052018.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2019 
44 PEDREIRA, J. L. Bulhões apud COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo:  
Saraiva, 2018, p. 259. 
45 PISCITELLI, Tathiane. Tributação de trocas com criptomoedas. Valor Econômico. Disponível em:  
<https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2018/04/tributacao-de-trocas-com-
criptomoedas.ghtml>.  Acesso em: 09 set. 2019. 
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Situação diversa, porém, é aquela em que o detentor da moeda virtual a troca por  outra 

espécie de moeda virtual (por exemplo, Bitcoin por Ethereum/Ether). Nesse  caso, é 

verdade que pode ter havido valorização de uma ou outra espécie ao longo  do tempo. 

Porém parece-me que a troca entre modalidades de moedas virtuais  não permitiria a 

incidência do imposto de renda sobre ganho de capital, na  medida em que o lucro não 

foi realizado (ainda). (grifo nosso)  

 

Destarte, uma vez se tratando de uma expectativa de direito, foge ao raio de 

incidência do  Imposto de Renda Pessoa Física, que contemplou no seu fato gerador 

apenas rendas e  proventos, os quais não se caracterizam no caso em tela.  

Por conseguinte, ainda que os Doutos Julgadores entendessem a expectativa 

de direito como  uma garantia certa e exigível, o que já seria absurdo, há que se falar 

ainda da intangibilidade  do valor equivalente a essas criptomoedas, ante a 

inexistência de um lastro que o estabeleça.   

O lastro é comumente utilizado para estabelecer garantias dos meios de troca, 

certificando,  assim, que aquele bem transacionado realmente possui o valor 

indicado. É um ativo  secundário que serve como garantia implícita para um ativo 

principal.46 

De tal forma, nota-se que é através do lastro que se assegura a valoração, em 

moeda corrente,  daquele ativo que está sendo transferido entre as partes.  

Como já citado, no que concerne as criptomoedas, não há qualquer lastro que 

defina com  precisão o valor pelo qual elas devem ser transacionadas. De tal forma, 

essa imprecisão de  valor contábil gera incerteza e insegurança sobre a 

quantificação de eventual obtenção de  ganho de capital, somente passível de 

eventual tributação acaso liquidada.  

Deve-se observar que, diferentemente de um empréstimo interbancário via 

taxa SELIC, que é  lastreado em títulos públicos, ou uma operação em CDI que é 

lastreada em títulos privados  emitidos pelos próprios bancos, os valores das 

criptomoedas advêm de uma mera especulação  de mercado. Não há, nesse caso, 

                                                     
46  MARTINS, Armando Nogueira da Gama Lamela; VAL, Eduardo Manuel. Criptomoedas: 
apontamentos sobre  seu funcionamento e perpectivas institucionais no brasil e mercosul. Revista de 
Direito Internacional  Econômico e Tributário, Brasília. V.11, nº1, p. 234, Jan-Jun, 2016. 
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sequer agência instituidora e/ou reguladora.47 

Quanto ao que se alega, a própria Receita Federal, em sede da pergunta nº 

447, do Perguntas e  Respostas IRPF 201748, chama atenção a este fato. Segundo o 

próprio órgão: "Como esse tipo  de "moeda" não possui cotação oficial, uma vez que 

não há um órgão responsável pelo  controle de sua emissão, não há uma regra legal 

de conversão dos valores para fins  tributários."49 

Ora, Excelências, fica evidenciado no caso uma enorme incongruência por 

parte da RFB, que,  ao mesmo tempo em que reconhece a inexistência de regra de 

conversão em valores para fins  tributário, enfatiza, em sede do mesmo Perguntas e 

Respostas IRPF 2017, a incidência do IR  ganho de capital sobre esses bens.  

Tal desconformidade só torna ainda mais manifesta a gritante fúria 

arrecadatória do Fisco  Nacional, o qual, mesmo confirmando a impossibilidade de 

aferição de valor concreto para  incidência tributária, ressalta o seu necessário 

recolhimento, numa clara tentativa de onerar o  contribuinte sem, ao menos, atentar 

para os elementos fáticos e de jurídicos que permeia a  situação em análise.   

Diante de todas as razões explanadas, cristalino notar que, para fins de 

apuração de eventual  ganho de capital sujeito a tributação, não há qualquer como 

se mensurar, de forma efetiva, o suposto acréscimo patrimonial obtido por meio das 

operações com bitcoins e litcoins. Sendo  assim, a ausência de lastro, somando a 

caracteriza de mera expectativa, impossibilitam extrair  liquidez dessa operação.   

 

5. DA REALIZAÇÃO DE PERMUTA SEM TORNA E A IMPOSSIBILIDADE DE  

TRIBUTAÇÃO  

 

Vejam, Ilustres Ministros, que não obstante a já demonstrada ausência de 

liquidez, lastro, lei  ordinária ou complementar que as regule e as incertezas que 

                                                     
47 REIS, Thiago. O que é lastro e como ele funciona para garantir o valor de um ativo. Suno Research.  
Disponível em: <https://www.sunoresearch.com.br/artigos/lastro/>. Acesso em: 20 ago 2019 
48  BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Perguntas e Respostas IRPF 2017. Pergunta nº 447. 
Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-
perguntas-e-respostas-versao 1-1-03032017.pdf/view>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
49  BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Perguntas e Respostas IRPF 2017. Pergunta nº 447. 
Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-
perguntas-e-respostas-versao 1-1-03032017.pdf/view>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
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permeiam a natureza jurídica das  criptomoedas, insta salientarmos, para jogar a pá 

de cal na lide travada, que a denominada  compra  do veículo automotor utilizando-

se das litcoins trata-se, em verdade, de uma  operação de permuta sem torna e não 

de compra e venda como tenta fazer crer o Fisco.  

Antes de adentrarmos na impossibilidade da tributação por meio do Imposto 

de Renda por  Ganho de Capital, insta analisarmos as características do instituto do 

Direito Privado, a  permuta , em linha com o artigo 109 do Código Tributário 

Nacional50, transcrito abaixo para  melhor compreensão:  

 

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da  definição, 

do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não   

para definição dos respectivos efeitos tributários.  

 

De logo, afasta-se a hipótese do referido contrato caracterizar-se com uma 

compra e venda   pelo disposto no artigo 481 do Código Civil Pátrio51.  

Em leitura rápida do texto legal, vemos que para caracterização da referida 

espécie  contratual, é essencial que a transferência do domínio da coisa certa seja 

paga em dinheiro.  Ou seja, ainda tendo em mente o já superado entendimento que 

as litcoins seriam  consideradas como moedas, o disposto normativo é salutar ao 

referir-se da necessidade de  pagamento em dinheiro. Assim, resta afastada, então, 

a hipótese da caracterização da  transação ora debatida como uma compra e 

venda .  

Lado outro, a transação em tela também não se moldaria como uma dação 

em pagamento,  tendo em vista que, a referida espécie contratual não se constitui 

como um novo contrato, mas  sim como um acordo liberatório extintivo de uma 

obrigação outrora assumida 52 . De acordo  com o artigo 356 do Código Civil 

                                                     
50 BRASIL. 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. Brasília. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 02 set. 2019. 
51  BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 02 set. 2019. Art. 481. Pelo 
contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e  o 
outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. (grifos nossos). 
52 Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. 
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Brasileiro53 , a dação em pagamento se dá com o  consentimento do credor em 

receber coisa diversa da prestação que lhe é devida. Sendo  assim, ela é uma forma 

indireta de pagamento, já que seu objetivo é extinguir a obrigação,  diferentemente 

do contrato puro, este sim com o condão de criar obrigações. Portanto, tal  espécie 

contratual em nada se amolda à transação operada pelo Recorrente.  

Neste sentido, resta em última ratio, a análise do enquadramento ou não da 

aquisição do  carro com o uso dos litcoins como um contrato de permuta. Segundo 

Sílvio de Salvo  Venosa, o contrato de permuta/troca, pode ser definido pela 

obrigação de dar uma coisa em  contraprestação à entrega de outra.54 Deste modo, 

pode ser considerado troca quando as  partes de comprometem a entregar uma 

coisa pela outra, desde que não seja dinheiro.  

Quanto à finalidade da permuta, Maria Helena Diniz deixa certo que o objetivo 

é a  existência de dois ou mais bens em bom estado, ou seja, que pudessem ser 

vendidos, sem a  necessidade de que eles tenham o mesmo valor financeiro ou 

equivalente ou que sejam da  mesma espécie.55
 

Quanto ao objeto destes negócios, Orlando Gomes é salutar ao afirmar que os 

objetos  permutados não necessitam ser da mesma espécie, sendo lícito, portanto, 

nas palavras do  doutrinador baiano (...) permutar um imóvel por uma coisa móvel; 

um bem, móvel ou  imóvel, por um direito. Não se exige, outrossim, que a coisa a 

permutar seja corpo certo,  basta ser determinável56.   

Traçado este panorama geral, Eméritos Julgadores, é inequívoco que a 

transação que o  Fisco capciosamente insiste em chamar de compra e venda , em 

verdade, trata-se de uma  mera troca, haja vista o integral preenchimento das 

características e requisitos da referida  espécie contratual e o seu total descompasso 

com as demais espécies contratuais.  

Em outras palavras, temos no caso em tela obrigações recíprocas de entregar 

coisas certas  (que não dinheiro), tendo o Recorrente entregue os 150 litcoins (ativos 

                                                     
53  BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 02 set. 2019. 
54 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie. 16ª edição; São Paulo: Ed. Atlas, 2016 
55  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil: teoria geral das obrigações contratuais e  
extracontratuais. 35ª edição; São Paulo. Ed. Saraiva, 2019 
56 GOMES, Orlando. Contratos. São Paulo; 29 edição; Ed. Forense, 2019. 
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intangíveis) e a  concessionária entregue o veículo automotor.  

Sem nenhuma inovação. Um típico contrato de permuta sem torna, em razão 

da  inexistência de complementação financeira na troca operada. 

Sendo assim, Egrégia Corte, claro é que a disponibilidade financeira para a 

pessoa física  vendedora proporcionada pela presença do elemento preço nas 

operações de compra e  venda é fator ausente nos contratos de permuta, sendo tal 

fator crucial na determinação da  concretização ou não do aspecto material da regra 

matriz de incidência do IRPF Ganho de  Capital, conforme será oportunamente 

explicado a seguir.  

 

5.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE  DISPONIBILIDADE – 

REGIME DE APURAÇÃO DO IRPF  

 

Antes de adentrarmos nos aspectos tributários do caso em tela, importante 

delinearmos  alguns quesitos contábeis acerca do regime de apuração do IRPF.  

Pois bem, de acordo com o art. 43 do CTN57 , o imposto sobre a renda e 

proventos de  qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 

disponibilidade econômica ou  jurídica de renda e/ou proventos, como dito alhures.  

A disponibilidade econômica, segundo Hugo de Brito Machado58:   

 

Entende-se por disponibilidade econômica a possibilidade de dispor, possibilidade de 

fato, material, direta, da riqueza. Possibilidade de direito e de fato, que se caracteriza pela 

posse livre e desembaraçada da riqueza. Configura-se pelo efetivo recebimento da renda 

ou dos proventos. Como assevera Gomes de Sousa, na linguagem de todos os autores 

que tratam do assunto, disponibilidade econômica corresponde a rendimento (ou 

provento) realizado, isto é, dinheiro em caixa. (grifos  nossos)  

 

Em outros termos, a disponibilidade econômica, para doutrina dominante, 

seria sinônimo de  disponibilidade financeira, ou seja, ocorreria quando do 

                                                     
57 BRASIL. 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. Brasília. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 02 set. 2019. 
58 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. 2.ed. Atlas, 2007, p. 448. 
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ingresso/recebimento de fato do valor  classificado como renda. 

Já a disponibilidade jurídica, nos dizeres do supramencionado autor, 

configura-se, em  princípio, pelo crédito ou renda dos proventos, quando o 

beneficiário tem um título jurídico  que lhe permita obter respectiva realização em 

dinheiro.59 

Vale notar, Eminentes Ministros, que na concepção da doutrina pátria, a 

disponibilidade  jurídica se assemelha ao conceito contábil da receita pelo regime de 

competência, ou seja,  aquela registrada na contabilidade pelo princípio da 

competência.   

Tal princípio preconiza que as receitas devem ser incluídas na apuração do 

resultado do  período em que ocorrerem independentemente do seu efetivo 

recebimento.  

Ocorre que, no STJ existem alguns precedentes no sentido de diferenciar o 

conceito de  disponibilidade econômica da disponibilidade financeira, sob o 

argumento de que, para fins  de tributação, não é necessário que a renda se torne 

efetivamente disponível (disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido 

o fato gerador do imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do 

acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica).60 

Contudo, a referida hipótese abarcada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

nada se aplicaria  ao caso em tela, pois, não obstante a inexistência de 

disponibilidade financeira (realização do  ganho), resta claro que pela ausência de 

lastro e demais requisitos explanados nestas razões no  tópico 4  também inexistiu 

acréscimo patrimonial palpável, em razão do caráter volátil das  moedas virtuais, e 

da impossibilidade de definição precisa do seu valor em moeda nacional  corrente.  

Feito este panorama, convém demonstrar o fato incontestável de que a 

legislação aplicável ao  caso (Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988), em seu artigo 

2º61, deixa límpido e cristalino que  o IRPF será devido a medida que os rendimentos 

                                                     
59 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. 2.ed. Atlas, 2007, p. 448. 
60 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 983.134/RS. Segunda Turma. Rel. Min.  
CASTRO MEIRA. Julgado em: abr. 2018. 
61 BRASIL. Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras  
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7713compilada.htm>. 
Acesso em: 14  de ago. de 2019. 
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e ganhos de capital forem percebidos.  Assim, qualquer acréscimo patrimonial a que 

faz jus da pessoa física somente deve ser  submetido à tributação do IRPF a medida 

que ocorrer a sua efetiva liquidação, o que não  ocorre no caso sub judice.  

Ainda nesta toada, o ganho de capital é tributado pelo IRPF na pessoa física 

pelo regime de  caixa, quer se entenda que a pretensão do art. 43 do CTN62 seja 

tributar renda efetivamente  percebida ou renda produzida, mas não percebida, ou 

ambas.  

Nestes termos, apenas o ganho de capital percebido ou efetivamente recebido 

é passível de  tributação pelo IRPF, conforme arrematado pelo artigo 2º da Lei 

7.713/8863, que determina a  apuração do referido tributo pelo regime de caixa.  

 

5.2 DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PRIVILEGIADO ILEGAL ÀS PERMUTAS  

IMOBILIÁRIAS E A IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DO IR GANHO DE  CAPITAL 

NAS PERMUTAS LATO SENSU.  

 

Superado qualquer questionamento existente referente ao regime de 

apuração do IRPF, insta  analisarmos a Lei 7.713/88 64  e as incongruências do 

ordenamento jurídico pátrio referentes ao  tratamento jurídico-tributário das 

permutas.  

Pois bem, de acordo como o §3º do art. 3º da Lei 7.713/8865, para fins de 

apuração de ganho  de capital, a pessoa física deverá considerar a permuta.  

Embora a permuta importe, de fato, na transferência de titularidade do bem 

permutado, da leitura do artigo 2º do mesmo instrumento normativo, em 

concomitância com o acima  explanado acerca do regime de tributação do IRPF, 

verifica-se que é necessário, para que se  concretize a pretensão arrecadatória do 

Estado, que a pessoa física aufira acréscimo  patrimonial e que tal acréscimo seja 

                                                     
62 BRASIL. 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. Brasília. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 02 set. 2019. 
63 BRASIL. Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras  
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7713compilada.htm>. 
Acesso em: 14  de ago. de 2019. 
64 Idem. 
65 Idem. 
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percebido, isto é, realizado em pecúnia, senão vejamos:  

 

§ 2º Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos 

ganhos  auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer 

natureza,  considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão 

do bem ou  direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente, 

observado o disposto  nos arts. 15 a 22 desta Lei. (grifos nossos)  

 

Assim, depreende-se do supramencionado artigo, interpretado sob o prisma 

do sistema de  tributação das pessoas físicas e dos enunciados legais que o regulam, 

que nas operações de  permuta sem torna, não deve haver a apuração de ganho de 

capital pelas pessoas físicas  permutantes, eis que elas representam mera troca de 

posições patrimoniais que se  equivalem, sem potencial de geração imediata de 

acréscimo patrimonial, elemento  necessário para que o fato possa ser tributado pelo 

IRPF.  

Entretanto, manifestações da Receita Federal Pátria apenas entendem como 

neutra, da ótica  tributária, a permuta de bens imóveis66.   

Vejam que, da análise destes instrumentos normativos (que são insipientes 

para  configuração/alteração de normas de incidência, conforme ressaltado no 

tópico no 2 do  presente Memorial) inexiste referência à base jurídica ou legal que 

sustentaria essa  diferenciação de tratamento tributário.   

Ilação. Estaria o Fisco, através de regulamentos internos sem base jurídica, 

privilegiando determinados setores econômicos? Tal conduta não se constituiria 

uma afronta ao princípio da  isonomia?  

São muitos questionamentos, mas nenhuma conclusão que seja justa e 

idônea para justificar  tal tratamento diferenciado.  

A irrelevância da natureza dos bens permutados para fins de neutralidade 

fiscal exposta nestas  razões, já fora reconhecida pela própria Procuradoria da 

Fazenda Nacional nos Pareceres do  Procurador-Geral da Fazenda Nacional  PGFN 

                                                     
66  Pergunta 570 do Perguntas e ’espostas  editada pela ’eceita Federal de 2009; Instrução 
Normativa 107/88  RFB; Instrução Normativa 84/01 RFB. 
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nº 970 de 23 de setembro de 1991 e Parecer  PGFN nº 454 de 6 de maio de 1992.67 

Em suma, a conclusão dos Procuradores Wagner Pires de Oliveira e Tércio 

Sampaio Ferraz  Junior, foi que na permuta pura e simples os contratantes não são 

movidos pelo valor  monetário dos bens envolvidos, mas sim pelo valor intrínseco 

que os bens permutados terão  para cada uma das partes permutantes.   

Ressalte-se, que a tese ora exposta vem encontrando crescente guarida na 

jurisprudência  administrativa, conforme demonstrar-se-á nas linhas seguintes. 

Ilustra essa afirmação o teor  do Acórdão nº 106-16.964 do CARF68, segundo o qual:  

 

A interpretação tributária que restringe a permuta a troca de bens imóveis não  tem base 

na doutrina ou na própria legislação regente do ganho de capital.  Dessa forma, ao 

contrato de permuta, de forma geral, deve ser dado o mesmo  tratamento atribuído ao de 

permuta de unidades imobiliárias, quando somente  se pode falar em ganho de capital se 

houver torna.  

 

Ainda na esteira dos entendimentos jurisprudenciais, destacamos também o 

Acórdão nº 102- 47.84469:  

 

GANHO DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA - PERMUTA POR 

IMÓVEL COM TORNA - Não incide o imposto de renda na  permuta de bens, exceto sobre 

o valor da torna em moeda corrente, se apurado  ganho de capital na operação. 

Irrelevante, nesse caso, a retificação pelas partes do  valor do bem recebido em permuta, 

efetuada antes do início da ação fiscal.  

 

Em face de todo o exposto, Nobres Ministros, é inquestionável que nas 

operações de permuta  sem torna, independentemente da natureza dos bens 

                                                     
67 BRASIL. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Pareceres PGFN 970/91 e 454/92. Disponíveis 
em:  <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-
aprovados-pelo ministro-da-fazenda/1991/PARECER%20PGFN-PGA%20No%20970-1991.pdf/view> 
e  <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-
aprovados-pelo ministro-da-fazenda/1992/PARECER%20PGFN-PGA%20No%20454-1992.pdf>. 
Acesso em: 05 set. 2019. 
68 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo nº 13808.001708/99-84. Acórdão 
nº 106- 16.964. Primeiro Conselho de Contribuintes - Sexta Câmara. Sessão de 26 de junho de 2008. 
69 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo nº 10665.000519/00-29. Acórdão 
nº 102- 47.844. Primeiro Conselho de Contribuintes. 2ª Câmara. Turma Ordinária. Sessão de 17 de 
agosto de 2006. 
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permutados, não há a incidência do IRPF,  vez que não existe apuração de ganho de 

capital tributável em tais operações70. No caso em  questão, houve a mera troca de 

posições patrimoniais de bens com natureza distintas e tal  troca se deu em razão 

do interesse hedonístico das partes nos objetos (sem necessariamente  analisar-se 

a equivalência de valores), não havendo torna e, consequentemente, inexistindo  

renda/ganho de capital tributável.   

 

6. DO CORRETO CUMPRIMENTO DOS DEVERES ACESSÓRIOS DE  INFORMAÇÃO   

  

De início, é mister aclarar que ao tentar equiparar os bitcoins e litcoins aos 

ativos financeiros,  o Manual de Perguntas e Respostas realiza uma equiparação 

infundada, já que, como visto,  essa classificação não se adéqua às particularidades 

novas figuras que vem ganhando espaço  no mercado mundial. Sendo assim, parte 

da doutrina entende que nas operações envolvendo  criptoativos, o valor da 

aquisição deve ser expressamente declarado, contudo, meramente a título de 

informação acessória.  

É esse o entendimento que defende Alcides Jorge Costa, ao analisar que as 

chamadas  obrigações acessórias perderiam seu caráter de obrigação e, 

consequentemente, o seu viés de  arrecadação tributária, como uma obrigação de 

fazer do contribuinte, apontando tão somente,  para um dever de prestação de 

informações para o Estado.71 

Assim posto, Senhores Ministros, fundamental destrinchar as operações 

realizadas.   

Pois bem, como já exposto com maior detalhamento em momento oportuno, 

a primeira  operação efetuada consistiu na compra de uma unidade de bitcoin, pela 

qual foi pago o valor  de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ante esta 

transação, o bem foi devidamente  informado na Declaração de Ajuste Anual do ano-

                                                     
70 NISHIOKA, Alexandre Naoke; HADDAD, Gustavo Lian; et al. Imposto de Renda de Pessoa Física: à 
luz da  jurispridência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais / coordenadores, Marcelo 
Magalhães Peixoto,  Pedro Anan Jr.  São Paulo: MP Ed. 2010 1ª Ed, p. 121  132. 
71 COSTA. Alcides Jorge. Curso De Direito Tributário. Coordenador: Ives Gandra Da Silva Martins. 
Autores:  Agostinho Toffoli Tavolaro, Aires F. Barreto,’oque Antonio Carrazza… [et al]. - São Paulo: 
Saraiva, 2013 14ª  Ed, p.222. 
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calendário 2017 (referente ao ano de 2016),  uma vez que ainda compunha o 

patrimônio do Contribuinte na data de 31/12/2016. Resta  clara, portanto, a 

inexistência de qualquer violação do dever acessório de informação,  perfeitamente 

observado pelo Sr. Jorge Pereira.  

Partindo para a operação seguinte, já no ano de 2017, verifica-se a realização 

da operação de  permuta entre as criptomoedas. Ao realizar a troca de 1 (um) bitcoin 

por 150 (cento e  cinquenta) litcoins, surgiu consequentemente uma operação 

geradora de expectativa de  direito, da qual não decorre renda imediatamente 

disponível, já que o lucro não foi realizado,  como já fora explicado no tópico 5.1 . 

Por tais razões, se torna infactível mensurar um valor  fiscal correspondente a esta 

operação, já que não há como afirmar, com precisão, a  correspondência dos 

criptoativos em moeda nacional corrente.   

Em outras palavras, pode-se afirmar ser incabível a monetização da 

expectativa de direito  para fins de incidência do tributo, uma vez que se trata de fato 

incerto e futuro, do qual não ha  nem mesmo certeza de que resultará em efetivo 

ganho de capital.   

Destaque-se, nessa toada, que mudanças do mercado financeiro implicam em 

constantes  alterações dos valores dos criptoativos, que tanto podem mostrar uma 

valorização, quanto  decréscimos, impossibilitando assim, uma efetiva mensuração 

do real valor e  consequentemente, dificultando uma eventual tributação.   

Nessa linha de entendimento, Leandro Paulsen e José Eduardo Soares de 

Melo enfatizam que  se pode dizer que o fato gerador do imposto de renda é a 

aquisição da disponibilidade de  acréscimo patrimonial, o que certamente não se 

verifica na transação descrita acima72.  

Seguindo com a descrição das operações, no final do ano de 2017, o 

Recorrente utilizou dos  seus litcoins para adquirir um automóvel. Nessa perspectiva, 

a última obrigação de declaração  do Recorrente se perfaz concluída no momento 

em que ele declara o valor do carro, bem que  efetivamente integrava o seu 

patrimônio em 31 de dezembro de 2017, data que finaliza o  exercício fiscal de 2017.  

                                                     
72 PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais, 11ª 
edição.  Ed. SaraivaJur, 2018, p. 60. 
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Ademais, Eminentes Ministros, imperioso ressaltar que o se visa tributar é o ganho 

de  capital e não as operações realizadas.  

Ainda nesta esteira de entendimento, em respeito aos artigos iniciais da Lei 

8.137 de 199073, o  Recorrente mostra toda a sua idoneidade e comprometimento 

com a legalidade e informação,  ao declarar a compra da unidade de Bitcoin, bem 

como o carro em sua Declaração de Ajuste  Anual.  

Nessa perspectiva, Jorge Pereira munido de boa-fé buscou agir da melhor 

forma, e isso se  mostra evidenciado quando em momento algum fica claro a 

necessidade de declaração das  operações que ensejaram a valorização dos 

criptoativos.     

Ademais, chama-se atenção ao fato, de que o próprio sistema eletrônico da 

Receita Federal,  no qual se realiza a Declaração de Ajuste Anual, induz o Contribuinte 

a não inclusão de tal  bem.   

Isso porque, ao elencar os bens e direitos dos quais é titular, o sistema solicita 

a inclusão do  seu valor convertido em real na data referente ao último dia do 

exercício anterior (in casu,  31/12/2016) e o último dia do exercício presente 

(31/12/2017).   

Ora ministros, a intelecção desta ideia lhes pareça confusa, quem dirá para o 

Recorrente não  especialista no sistema tributário brasileiro, o qual, diga-se de 

passagem, detém enorme  complexidade.   

Outrossim, Excelências, diante do exposto, nota-se que as autuações 

realizadas pela Receita  Federal do Brasil se mostram afastadas da realidade, e por 

não dizer, infundadas, já que o  Recorrente prestou as devidas informações 

indispensáveis acerca das suas operações, além de  cumprir todos os 

procedimentos que estavam ao seu alcance, fato esse que torna inaplicável a  

utilização desses argumentos como forma de acusação.   

 

 

 

                                                     
73 BRASIL. Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica 
e  contra as relações de consumo, e dá outras providências. Disponível em :  
<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm >. Acesso em: 09. Set. 2019. 
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7. DOS PEDIDOS  

 

Diante das razões de fato e de direito aqui expostos, vem o Recorrente, 

respeitosamente, requerer a V. Excelências. provimento ao recurso interposto, nos 

termos da fundamentação exposta, para que seja reformada o r. decisum, 

convalidado assim a justiça e a legalidade do no ordenamento pátrio.  

 

Termos que, pede o deferimento.  

xxxxxx, 15 de setembro de 2019. 
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