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1. Tema, contexto, questão central de pesquisa
Em meio ao processo de evolução digital, o mundo passou a observar o surgimento de
uma série de inovações tecnológicas que impactam diretamente na vida da sociedade e,
consequentemente, nas relações jurídicas oriundas dessas relações sociais.
Essas tecnologias proporcionam mudanças na economia global, afetando, inclusive, as
formas clássicas e tradicionais de troca entre bens, serviços e ativos. Nesse contexto, um
marco muito importante nesse processo de desenvolvimento tecnológico foi o surgimento das
moedas digitais ou virtuais 1 que surgiram sem apoio/regulamentação das entidades
financeiras competentes de cada Estado-nação com o objetivo de reduzir o tempo, custo e
fronteiras das transações financeira2.
Dentre as espécies de moedas virtuais temos os criptoativos, ativos virtuais usados
como forma de troca, mas que também podem ser utilizados para fins especulativos,
assimilando-se aos ativos financeiros, mas que não possuem intermediação de um terceiro.

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.
Disponível
em:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=25306. Acesso em
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Além disso, esses ativos possuem, ainda, uma característica muito especial que é de utilizar
criptografia em suas operações, tornando-as válidas e seguras3.
Esses ativos se popularizaram bastante nos últimos anos justamente em razão dessa
sua estrutura descentralizada de organização de dados muito bem elaborada, mais conhecida
como blockchain, e, principalmente, em razão do seu exponencial crescimento e
popularização que, curiosamente, faz contraste com a sua grande volatilidade.
Como exemplo de criptoativo cita-se o Bitcoin, um dos tipos mais populares, idealizado
pelo Satoshi Nakamoto, criado com o objetivo de dar mais liberdade, segurança e
credibilidade para aqueles que realizam operações de transferências/transações eletrônicas,
afastando a necessidade de participação de um intermediados nas suas operações e que
permite a interação entre seus usuários de forma anônima4.
Em razão do panorama inovador de sua estrutura, os criptoativos se tornaram muito
populares todo o mundo, apesar da sua regulamentação ainda não ter ocorrido em todas as
partes no mundo5.
No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM6 e o Banco Central – BACEN7
entendem que os criptoativos não se tratam de ativos financeiros, classificando-os como
moedas virtuais, modalidade que não é emitida e não possui garantia por uma autoridade
monetária competente.
Por essa classificação, verifica-se que as discussões sobre a natureza dos criptoativos
instiga os órgãos regulatórios, como também o fisco, o que não seria diferente, pois, para o
Direito Tributário, o grande desafio envolvendo esses ativos é como lidar com um sistema que
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não faz parte das relações tradicionais8 e, principalmente, compreender se esses ativos
podem ser vistos como uma forma de obtenção de renda/capacidade econômica/contributiva.
Apesar de não existir regulamentação específica no Brasil para esses ativos, já que,
inclusive, o BACEN entende que não há riscos relevantes para o Sistema Financeiro Nacional,
os questionamentos e desafios proporcionados pelos criptoativos precisam ser enfrentados,
especialmente pelo Direito Tributário.
Apesar dessa dificuldade, a Receita Federal editou a Instrução Normativa 1.888/2019
determinando a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações
realizadas com criotoativos à receita.
Nesse panorama inicial de regulamentação pela Receita, começaram a surgir decisões
judiciais determinando o bloqueio judicial dos criptoativos para satisfazer a cobrança do
crédito tributário. Esse reconhecimento faz surgir o seguinte questionamento hipotético que
se almeja responder: é possível realizar o aproveitamento dos criptoativos para satisfazer a
cobrança do crédito tributário?
A pesquisa tem como plano de partida a análise do aproveitamento dos criptoativos
em dois momentos: nas situações de pagamento do crédito tributário de forma consensual e
de forma forçada (penhora). A partir daí, analisar-se-á, na primeira possibilidade, a utilização
do Negócio Jurídico Processual e da posição do juiz como mediador no processo de execução
fiscal e, no segundo caso, os desafios existentes no processo de execução fiscal para que haja a
efetividade da penhora desses critptoativos.
Diante desse questionamento, o modelo de pesquisa a ser adotado é o de resolução de
problema, pois procurará responder à questão de como deve ser o procedimento de
apresentação dos criptoativos, bem como quais as alternativas existentes hoje no
ordenamento jurídico tributário para solucionar a pergunta central do trabalho.
2. Objetivos
2.1. Objetivo Geral
Verificar se é possível realizar o aproveitamento dos criptoativos para satisfazer a
cobrança do crédito tributário.
2.2. Objetivos Específicos
Apresentar quais as possíveis formas existentes na legislação tributária que autorizam
o aproveitamento dos criptoativos para satisfação do crédito tributário;
BAL, Aleksandra. Should virtual currency be subject to income tax? (April 24, 2014). p. 2. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2438451. Acesso em 30 de setembro de 2021.

8

4
Analisar o tratamento tributário para aproveitamento dos criptoativos nas situações
de pagamento espontâneo e forçado;
Verificar os desafios e desdobramentos do aproveitamento dos criptoativos
administrados por exchanges e pelos ativos localizados nas operações peer to peer (p2p).
3. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
Quesito 01: contextualização fática
•

O que são criptoativos?

•

Como acontecem as suas operações?

•

Como podem ser classificados?

Quesito 02: enquadramento jurídico
•

Eles podem ser utilizados para satisfazer o crédito tributário?

•

Sendo possível a utilização dos criptoativo s para satisfação do crédito, quais as
possíveis formas de aproveitamento existem no ordenamento jurídico
tributário?

•

Entendendo a natureza, o bitcoin pode ser classificado como bem próprio
disponível à penhora de acordo com a Lei de Execução Fiscal?

Quesito 03: análise crítica
Questionamentos para utilização de criptoativos para satisfação do crédito
tributário de forma consensual
•

É possível estabelecer através do Negócio Jurídico Processual – NJP a utilização
de criptoativos para pagamento do crédito tributário?

•

Como definir o tratamento a ser dado à garantia apresentada pelos criptoativos
no NJP? Deve haver a estipulação de prazo para disponibilização do dinheiro
atinente ao crédito tributário? Pode ocorrer eventual substituição dos
criptoativos nas hipóteses de sub ou supervalorização do seu valor?

•

Como executar as determinações estabelecidas no NJP relativas aos
criptoativos?

Questionamentos para utilização de criptoativos para satisfação do crédito
tributário de forma espontânea
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•

Nos autos da execução fiscal, pode ocorrer a aceitação dos criptoativos como
forma de pagamento espontâneo?

•

Nesse caso, o juiz pode figurar como mediador judicial para realizar esse
aproveitamento?

•

Em caso positivo, o juiz poderá mediar a elaboração de um instrumento análogo
ao NJP para dar segurança jurídica à essa forma de transação?

•

Como deve ser realizada a “apreensão” dos criptoativos?

•

Será necessário que o Judiciário proceda com a abertura de um wallet ou será
suficiente apenas a obrigação do contribuinte devedor como depositário fiel dos
criptoativos?

Questionamentos para utilização de criptoativos para satisfação do crédito
tributário de forma forçada
•

No curso da execução fiscal, caso o devedor permaneça inerte e não pague o
crédito tributário ou não apresente garantia judicial, os criptoativos podem ser
bloqueados à luz do que ensina o art. 11 da Lei de Execução Fiscal?

•

Para realizar essa constrição judicial é necessário observar se os criptoativos
estão ou não em exchanges?

•

Estando localizados em exchanges, quai a formalização/procedimento
necessário para a localização desses ativos?

•

Em relação aos ativos não localizados em exchanges (peer to peer), há
possibilidade de localização dos criptoativos? Quais as dificuldades impostas
por esse modelo? O judiciário consegue acesso à chave pública-privada do
contribuinte devedor para realizar a penhora?

•

Sendo efetiva a constrição forcada, como deve ocorrer o processo de conversão
dos valores?

•

E em caso de desvalorização do criptoativo ao ponto de ficar menor do que o
valor do crédito tributário, o fisco pode pedir complementação de valores?

•

E em caso de valorização, de que forma o fisco efetuará a devolução dos
excedentes para o contribuinte?

Quesito 04: conclusão propositiva
•

A utilização e valorização do NJP e da função do magistrado como mediador no
processo de execução fiscal são suficientes para
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•

São necessárias implementações técnicas pelo Judiciário para viabilizar a
constrição de criptoativos? Em caso positivo, de que forma?

•

Sendo possível o aproveitamento dos criptoativos para satisfazer o crédito
tributário, deve existir alguma regulamentação para o seu recebimento ou os
fundamentos legais existentes são suficientes para abarcar a inovação?

•

Em caso de necessidade de regulamentação e/ou alteração legislativa, como
deve ser realizada?

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
A pesquisa tem grande relevância prática, pois tem como objetivo analisar a
possibilidade de um novo ativo financeiro, os criptoativos, serem utilizados, seja de forma
espontânea ou forçada, para satisfazer a cobrança do crédito tributário. Nesse sentido, a
inovação da pesquisa reside justamente no fato de estudar tanto as possibilidades quando o
processo de operacionalização do uso desses criptoativos.
Em relação ao potencial impacto, analisadas as formas de aproveitabilidade dos
criptoativos, podem surgir novos formas de satisfação do crédito tributário, dando
protagonismo às possibilidades de transações entre fisco e contribuinte, a figura do
magistrado como mediador dentro do processo de execução e, para os casos de constrição
forcada, como proceder de forma eficaz as penhoras judiciais.
4. Familiaridade com objeto da pesquisa e justificativa
A pesquisadora é advogada tributarista e atua com contencioso tributário ainda desde
a sua graduação. Por ter muitos clientes com cobrança de crédito tributário em execução
fiscal, muitos de seus clientes não têm interesse de se desfazer de determinados tipos de bens,
como, por exemplo, valores em dinheiro, joias, bens móveis e imóveis, para garantir a
execução com o objetivo de apresentar embargos à execução.
Sabendo dessa necessidade/perfil de muitos de seus clientes e acompanhando a
evolução da jurisprudência em direito tributário no país, a pesquisadora verificou que, após a
regulamentação dos criptoativos pela Receita Federal, através da Instrução Normativa
1.888/2019, aumentou o número de pedidos de bloqueios judiciais de valores
depositados/aplicados em criptoativos.
Nesse cenário, com o reconhecimento em processos judiciais da possibilidade de
penhora de tais valores, surgiu o seguinte questionamento: por que não os
oferecer/apresentar os criptoativos como forma de pagamento do crédito tributário como
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uma alternativa para que os contribuintes não precisem “se desfazer” de bens considerados
mais “tradicionais”?
5. Fontes de pesquisa e forma de acesso
Decisões judiciais:
(i)

Processo nº 2059251-85.2018.8.26.0000;

(ii)

Processo nº 2088088-53.2018.8.26.0000;

(iii)

Processo nº 2202157-35.2017.8.26.0000;

(iv)

CC 161.123/SP;

(v)

CC 170.392/SP.
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