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PREFÁCIO

A presente obra sintetiza as relações filosóficas, políticas e ideológicas entre a constante vigilância pela liberdade e os tentáculos tirânicos da opressão estatal e dos “neotiranos” da modernidade, que se utilizam da retórica
populista para, ao término de sedutores discursos, convencerem-nos de
que retiraram nosso dinheiro, nossa privacidade e nossa legitimidade de
dizer “não, obrigado” para o nosso próprio bem.
Nessa linha de pensamento, já nos adverte a frase atribuída a Thomas
Jefferson, um dos autores da Declaração de Independência dos Estados
Unidos e o terceiro presidente do país (1801-1809): “o preço da liberdade é a eterna vigilância”.
A questão parece-nos, à primeira vista, orbitar ao redor de uma pseudodisputa entre liberdade versus caridade. Todavia, como nos aponta o
bom-senso, a generosidade e o assistencialismo legítimos ocorrem apenas e tão somente quando entregamos aquilo que nos pertence e não o
que pertence ao próximo.
O falso altruísmo, marqueteiro e oportunista, nasce quando o tirano da
vez pretende creditar-se de virtudes ao entregar patrimônio ou esforço
alheio, jamais o dele. Eis aqui o perfeito exemplo daquilo que a sabedoria
popular consagrou através do adágio: “fazer cortesia com o chapéu alheio”.
Portanto, a dicotomia criada entre liberdade e generosidade sucumbe
diante da compreensão que tais forças não são opositoras ou antagônicas,
mas sim complementares e simbióticas. Vale dizer: somente através da
liberdade poderemos legitimar a generosidade, a amabilidade, enfim, o
altruísmo. Todos os demais malabarismos argumentativos que negarem
a liberdade do indivíduo pacífico nascerão do egoísmo e desaguarão na
retórica populista, no oportunismo político ou no abuso da ingenuidade
daqueles que desconhecem os recantos sombrios do despotismo e do
materialismo patológicos.
O livre arbítrio e a capacidade de suportar o ônus e o bônus de nossas
próprias decisões é condição sine qua non para creditarmo-nos os padrões
mínimos de honradez daquilo que poderíamos chamar de “adultidade”.
Pragmaticamente, podemos afirmar que no momento em que o tirano
15
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arranca o patrimônio de uma população ou limita suas escolhas, em geral
por via de complexo legislativo carcomido pelo fisiologismo e pela corrupção, nossa liberdade sofre mitigação de dificílima reparação.
Dito isso, estudaremos as características mais relevantes dos criptoativos,
os principais potenciais evolucionários da tecnologia, bem como algumas
críticas que são feitas às inovadoras moedas virtuais.
Em seguida, inicia-se estudo do imposto sobre a renda, sua aplicabilidade e limitações em relação aos criptoativos, desde já, esclarecendo
que nem tudo que passa pelo aval legislativo atende ao crivo moral. Em
suma, nem tudo que nossos legisladores aprovam pode ser creditado
como moral ou ético. Em outras palavras, a porta da ética é infinitamente mais estreita que o processo legislativo. Como exemplo, lembremos que a infame escravidão já foi constitucional ou legal.
Posteriormente, destrincharemos a Instrução Normativa 1.888/2019, a
fim de vislumbrarmos como o legislador pretendeu tributar e tratar as
operações financeiras realizadas através dos criptoativos. Estaríamos diante
de uma legislação tirânica? Nossas reflexões inclinar-se-ão para uma resposta afirmativa.
Faremos, nesse ponto, uma análise crítica sobre como regras trazidas pela
Instrução Normativa colidem dramaticamente com a natureza ontológica dos criptoativos. Tal perspectiva provocará uma série de reflexões e
problemáticas dela decorrente. A partir da análise de referências libertárias, encontra-se o verdadeiro potencial dos criptoativos e os perigos de
sua desnaturação.
Ato contínuo, estudaremos a essência dos criptoativos. Num primeiro
momento, focaremos na sua própria natureza, cujo exame traz uma conclusão impactante, ou seja, uma natureza complexa, plural, mutante e
condicionada à destinação utilizada pelo criptoativo específico. Em seguida,
a sua natureza jurídica passará a ser o enfoque, momento em que será
discutido o melhor enquadramento dessa tecnologia como ativo financeiro, moeda fiduciária ou mercadoria.
16
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Assim sendo, serão expostas importantes perspectivas e polêmicas sobre
as regulamentações nacionais existentes a respeito da declaração e tributação dos criptoativos, particularmente as causadas pela Instrução Normativa 1.888/2019 e o manual da Receita Federal “Perguntas e Respostas
- IRPF/2018”.1
Por fim, hipóteses litigiosas ganham enfoque, tanto em uma abordagem
mais teórica – ética da liberdade versus tributação – bem como sob a égide do primeiro e mais basilar fundamento da prática jurídica, qual seja
o conflito de jurisdição no espaço. Em termos leigos, a pergunta seria:
afinal, qual juiz decidirá eventual conflito?
Considerando tais ponderações preliminares, elaboramos reflexões e algumas conclusões sobre o embate entre liberdade e tributação tirânica,
além dos riscos das regulações despóticas, que ameaçam ceifar destas heroicas ferramentas libertárias seu principal atrativo libertador, ou seja, seu
distanciamento dos agentes políticos e o oneroso estamento burocrático
que os circunda.

1
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Manual Perguntas e Respostas IRPF/2018, de 23 de novembro de 2018 [citado
10 de dezembro de 2020]. Disponível em: http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/perguntao/perguntas-e-respostas-irpf-2018-v-1-0.pdf/view.
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A idealização do conceito desse novo universo digital, desde o seu invento em 2008 até os dias atuais, foi creditada a Satoshi Nakamoto. Trata-se
de pseudônimo misterioso e pouco se sabe sobre essa suposta personalidade, que ainda gera especulações a seu respeito.
A operacionalização técnica foi possível graças à contundente evolução
da criptografia, gerando expressiva segurança nas transações, bem como à
descoberta de um novo conceito de transmissão da informação eletrônica, conhecido como blockchain.
Em termos operacionais, o foco está no termo segurança. Todavia, sob a
perspectiva ideológica, a palavra-chave desse conceito é descentralização.
Em termos simplistas, podemos afirmar que a blockchain combate a concentração ou monopólio da informação por grandes companhias, como o
Google ou o Facebook, ou ainda por algum governo autoritário ou potencialmente tirânico, pois passa a descentralizar a informação em dezenas de
milhares de computadores ligados em uma “cadeia de blocos” ao redor
do planeta, conforme sugere o termo inglês blockchain.
Em apertada síntese e independentemente de estarmos em território público ou privado, podemos afirmar que onde houver concentração de
poder, mais cedo ou mais tarde, experimentaremos o despotismo e os
abusos dos candidatos a ditadores. A descentralização, portanto, é a profilaxia da tirania.
Historicamente, o território de maior efervescência despótica está entre
os defensores de governos agigantados, com suas respectivas burocracias
insuportáveis em que o famigerado jargão “criar dificuldades para vender facilidades” tornou-se popular e corriqueiro nos diálogos informais entre os
cidadãos ditos “comuns”, mormente quando se referem aos sucessivos
governos. Apenas recentemente a tirania restou explícita também nos
meios privados, notadamente nas gigantes emissoras televisivas e redes
sociais eletrônicas.
Nesse momento, poderá surgir um questionamento na mente dos nossos leitores: quais seriam os governos potencialmente tirânicos? Poderíamos
citar exemplos em que a tirania se apresente na forma mais explícita, ge21
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ralmente onde os governos são agigantados, justificando a máxima que
aponta uma relação inversamente proporcional entre governo e liberdade, qual seja: quanto maior o governo, menor a liberdade. Todavia, optamos
pela resposta mais genérica, onde compreendemos que todos os governos apresentem potencial para a tirania.
Em tempo, devemos ressaltar que um adepto do libertarianismo diria
que a expressão governo “potencialmente” tirânico seria uma impropriedade
técnica, pois todos os governos seriam despóticos ao espoliarem teu patrimônio sem solicitar tua anuência para isso, ou ainda pior, eis que a citada espoliação tributária ocorrerá ainda que o cidadão manifeste expressa
discordância.
Polêmicas à parte, temos como certo que os criptoativos representam e
oportunizam uma alteração paradigmática em inúmeros campos sociais,
da concentração para a descentralização, do paternalismo para o enfrentamento das nossas responsabilidades, em suma, da tirania para o respeito
ao livre arbítrio, com todos os ônus e bônus dele decorrentes.
Essa nova ferramenta digital, certamente, irritará os tiranos e os demagogos, que tentarão tributá-la e dominá-la a qualquer custo, sorrateira ou
explicitamente, pois o instrumento libertador dos criptoativos atua em
sintonia com os valores libertários e golpeia frontalmente a centralização
despótica de informação e de recursos, dificultando a sua manipulação
por ditadores, monopolistas ou populistas, além de outros objetivos específicos a seguir explorados.
Pela perspectiva exclusivamente da valorização financeira, os principais
criptoativos – entre eles Bitcoin, Etherium e Cardano – superaram todas
as suas concorrentes estatais no decorrer de suas respectivas histórias.
Vale dizer, a vinculação subserviente da tecnologia da troca a governos
historicamente ineficientes e corruptos, definitivamente, não foi a melhor
“opção” (na verdade, imposição) para os cidadãos. Ousamos o complemento em tom profético: e nunca será.
O legado que essas incríveis ferramentas já deixaram para a humanidade, ainda que em curtíssimo espaço temporal, está na comprovação do
22
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maiúsculo descontentamento da nova geração libertária com a podridão
da ineficiência em tudo que os governos tirânicos e sua burocracia tocam. Enquanto a maldição do mito do rei Midas atingiu a ele próprio,
ceifando implacavelmente sua vida, o Estado e seus governos passageiros
revelaram-nos um determinismo ainda mais severo, pois ceifam nossa
liberdade e a dignidade de vivenciarmos o ônus e o bônus das nossas
próprias escolhas.
O livre mercado descentralizado, por sua vez, ara o território das escolhas
individuais e mantém a justiça meritória de cada agente. A beleza do poder de escolha da nossa própria tecnologia da troca configura, na prática,
nossa alforria da decrepitude emergente dos tiranos, cujos desmandos,
corrupção, distribuição de privilégios nos chamados “cabides de empregos” e inchaço da máquina pública são verdadeiras imposições despóticas
dessas mazelas para uma população escravizada e fadada a suportar a farra
da elite governamental, cuja fatura será enviada ao povo através do boleto
chamado inflação.
A lição histórica, lamentavelmente, remete-nos a reflexões sobre os limites e os abusos da interferência estatal sobre a vida e a livre vontade
do indivíduo pacífico ou sobre aquele provedor da família que pretende
opor-se à espoliação de sua liberdade. O mais óbvio direito negado pela
maioria das legislações está na sua legítima faculdade de escolher seus
próprios riscos na defesa de seu patrimônio.
O histórico dos criptoativos, portanto, não se limita “apenas” a mais um
item tecnológico para facilitar nossas vidas, como um novo iPhone ou
iPad, mas sim um recurso libertário na defesa da nossa vida, do nosso
patrimônio e da nossa própria liberdade. Caso o leitor ainda não associe
sua defesa patrimonial com a proteção da própria vida e da liberdade,
sugerimos atenção redobrada aos próximos capítulos.
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A CENTRALIZAÇÃO COMO HABITAT DA TIRANIA
Os noticiados escândalos de corrupção, os monopólios e muitos abusos
oriundos dos excessos centralizadores de poder fomentam querelas sociais.
Nesse contexto, a inflação surge como algoz e instrumento despótico de
transferência de riquezas, sempre dos mais pobres para os mais ricos.
É curiosa, para não dizer ingênua, a posição política que advoga a retórica de que os governos atenuam a miséria entre os mais carentes, mas
ignoram que a inflação é o maior açoite da classe mais necessitada. Vale a
questão: quem e o que causa a inflação?
Ainda que na hipótese de uma suposta boa intenção, tal posição política
peca pela irracionalidade. De forma estranha, trágica e paradoxal, esse
suposto auxílio governamental demanda posições ideológicas centralizadoras e concentradoras de poder. Na prática, temos uma retórica populista com intenções vis e condutoras ao despotismo. Resta-nos enfrentar
corajosamente a ligação entre prosperidade, liberdade e desenvolvimento
humano. Em suma, sem liberdade, inexistirá assistencialidade.
Os adoradores do Leviatã burocrático jactam-se erguendo o braço esquerdo com o punho cerrado, cativando seu ingênuo curral eleitoral, em
flagrante exploração da ignorância que ajudaram a implementar. Todavia,
o dedo indicador da mão direita, muitas vezes, também aponta para o
aumento dos poderes destes mesmos agentes políticos.
Deixemos um conceito claro: independentemente do rótulo político da
preferência do leitor, o exercício da liberdade demanda regras éticas para
o bom viver. O problema é que os tiranos sabem disso e utilizam-se da
retórica populista para manipular e conduzir tais regramentos para as formas centralizadas de poder.
Portanto, seja qual for sua predileção política, saiba que os tiranos sempre tenderão para o aumento dos poderes governamentais pela retórica
do “bem-estar social” ou outro discurso, cujo som seduzirá os incautos,
como o mito do canto da sereia que atrai os navegantes com sua melodia
doce e resultados letais.
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A massa seduzida apaixona-se pelo déspota em fenômeno psíquico assemelhado à síndrome de Estocolmo, onde amantes do Estado e defensores de
seus políticos de estimação declaram-se antifascistas e, paradoxalmente, criticam o Livre Mercado e fascinam-se pelo Estado, esquecendo-se da máxima
de Mussolini: “tudo no Estado, nada fora do Estado, nada além do Estado”.
Em sentido contrário à libertação de uma sociedade escrava, a centralização tornou-se o principal instrumento da tirania moderna, não mais ligada ao controle da propriedade ou dos meios de produção, mas sim focada
num poder ainda mais contundente: o controle da informação. Eis os
sinais de um novo tempo emergente: a era da informação. Obviamente,
deduz-se que a única e verdadeira mitigação da tirania está na descentralização e, obviamente, na garantia da privacidade da informação.
Nesse sentido, a blockchain inverte a lógica da centralização informacional, cujo controle e manipulação da divulgação dos dados restou concentrada em governos autoritários e “neo-Leviatãs” privados, como o Google
e o Facebook. Tanto os tradicionais déspotas governamentais como os
neo-tiranos emergentes do espaço privado utilizam-se de estranhas conexões tecnológicas para a manipulação massificada da informação através
de algoritmos e recursos invasivos de nossa sagrada privacidade.
No sistema blockchain, a informação está focada na descentralização e,
portanto, não submetida à manipulação espúria dos sofistas e populistas pós-modernos. Trata-se de uma reação ao sistema escravizador. As
estrondosas valorizações das moedas virtuais mostram claramente uma
demanda por espaços livres dos déspotas governamentais e seus primos
da iniciativa “privada”. Justificamos as aspas no termo “privada” porque
supomos um conluio entre público e privado, num fenômeno político
chamado “Capitalismo de Estado” ou “semissocialismo”, onde há apenas
um simulacro de concorrência, eis que o jogo se distancia da meritocracia
e aproxima-se do fisiologismo e do corporativismo despóticos.
Estudantes ingênuos e “mestres” que ainda não compreenderam a atualização do jogo ditatorial não perceberam que a escravidão se modernizou.
Ligá-la a aspectos como etnia, gênero, raça ou situações chamadas de politicamente (in)corretas é mera cortina de fumaça para acobertar o verdadeiro
28
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jogo escravizador. A disputa moderna entre escravidão e liberdade está no
tabuleiro da centralização/descentralização de poder informacional.
Nada mais oportuno para identificar um tirano do que verificar quem se
intromete em nossas vidas, quem adentra em nossos lares, enfim, quem
invade nossa privacidade sob a escusa que o faz “só para nos ajudar”. Seriam seres bondosos que visam nosso bem? Não.
Eis a regra de ouro para identificação do tirano: ele sempre usará a retórica da boa intenção para o “nosso próprio bem”, ou em sua versão populista, “para o bem do povo”. A invasão territorial, as dominações sociais,
raciais e demais questões supracitadas ainda são fomentadas para ocultar
uma dominação ainda desconhecida pela grande massa e, portanto, mais
perigosa que as mazelas tirânicas antecessoras. Na atualidade, a grande
disputa é por nossas mentes.
Outra querela contemporânea reside no agravamento e gigantismo de um
problema antigo, ou seja, a ganância histórica dos intermediários das transações financeiras e dos cobradores de impostos. O sistema dos criptoativos,
felizmente, delega-nos a esperança da eliminação dos chacais – sejam eles
frutos da esfera governamental ou privada – e permite a liberdade de escolha não apenas da moeda que se pretenda utilizar, mas também da transação
direta, de pessoa para pessoa, desprovida do olhar intrometido dos déspotas.
OBJETIVOS E BENEFÍCIOS
Reiteramos que um dos objetivos principais dessa nova tecnologia da troca
está na eliminação dos intermediários nas transações, sejam eles atravessadores, especuladores, empresários, governos ou entidades bancárias. Utopia? O
universo dos criptoativos responderá negativamente, inclusive com embriões
do futuro conhecidos como sistemas De-Fi ou finanças descentralizadas.
Os benefícios para os usuários são incontáveis, desde menores custos nas
transações até o fomento da liberdade. A obra Bitcoin: a moeda na era digital,
de Fernando Ulrich, aponta uma listagem de benefícios adicionais, a saber:2
2

ULRICH, Fernando. Bitcoin: a moeda na era digital. São Paulo: Mises Brasil; 2014, p. 33.
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1. Redução de custos para pequenos comerciantes.
2. Remessas de valores sem taxas bancárias.
3. Mitigação da pobreza global pela facilidade do acesso ao capital.
4. Proteção dos indivíduos contra controles e censura.
5. Garantia da privacidade financeira e profilaxia de sequestros.
6. Estímulo à inovação.
Baseados em nossos argumentos anteriores, ousamos acrescentar outro
benefício, que vemos como principal: a profilaxia da tirania. Somente
num ambiente convidativo ao exercício do nosso livre arbítrio, podemos
gozar a benesse da liberdade e do verdadeiro altruísmo.
Sugerimos um exercício lúdico ao nosso leitor. Quais palavras vibrariam
na mesma frequência do termo liberdade? De um lado, os termos: faculdade, possibilidade e alternativa. De outro lado, conceitos como: monopólio, concentração e centralização. Por razões óbvias que dispensam
maiores argumentos, sabemos que o termo tirania ecoará com maior facilidade em ambientes monopolistas ou centralizadores.
Opostamente, o termo liberdade vibrará em sintonia quando temos opções e possibilidades. Eis a legitimidade da crise de confiança na centralização monopolizadora e, do outro lado, a fantástica solução ofertada
pelos criptoativos, justamente o antídoto do problema centralizador, ou
seja, a descentralização.
CRÍTICAS
A principal crítica à nova tecnologia digital de troca está na possibilidade de uso por criminosos, considerando sua natureza descentralizada. Interessante notar que a crítica, em geral, parte de agentes
que auferem alguma vantagem remuneratória com a centralização de
poder estatal.
Não se trata aqui de utilização rasa de um argumentum ad hominem, mas
sim de uma preocupação com a natureza “humana, demasiadamente humana” da nossa espécie, onde o interesse financeiro pode ofuscar a distinção
entre o certo e o errado. Nietzsche que o diga.
30
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Os que advogam a favor das criptomoedas consideram tal crítica improcedente, pois crimes financeiros também podem ser cometidos no mercado de ações, nas chamadas pirâmides financeiras e, como noticiam os
meios de comunicação de forma incansável, a corrupção também nasce
do próprio governo e, com muito maior frequência, em ambientes centralizadores. Portanto, os críticos da blockchain esquecem-se do efeito bumerangue de seus próprios argumentos.
Os defensores mais ferrenhos usam o exemplo de que crimes existem
até mesmo com a utilização de facas, o que não justificaria a proibição da
fabricação ou uso desse utensílio.
Por fim, a crítica de que o controle deveria ser exercido pelo bem da própria
sociedade pode ser refutada pela lembrança das ácidas palavras de C. S. Lewis,
citado por David Harsanyi,3 em impactante e inteligentíssima reflexão:
Entre todas as tiranias, a exercida para o bem de suas vítimas é a mais
opressiva. Talvez seja melhor viver sob o olhar de ‘nobres’ usurpadores
do que intrometidos moralistas onipotentes. A crueldade do ‘nobre’
usurpador às vezes descansa, sua cupidez por vezes é saciada. Mas
aqueles que nos atormentam para o ‘nosso próprio bem’ o farão sem
descanso, pois o fazem com a aprovação de suas consciências.
POTENCIAL ARMA CONTRA A POBREZA E A OPRESSÃO
O presente tópico porta título homônimo ao capítulo II, item 2 da obra
Bitcoin, a moeda na era digital,4 que ressalta o acesso aos serviços financeiros pelos mais pobres, bem como uma alternativa para exposição em
ativo imune à insistente inflação produzida pela histórica e sequencial má
gestão do erário público, constantemente nas mãos de agentes políticos
populistas equivocados, ou pior, mau intencionados.
Registramos menção honrosa ao projeto Cardano, portador de preocupação social para levar acesso ao sistema – vale dizer, dignidade e cidadania –
3
4

HARSANYI, David. O Estado Babá. Rio de Janeiro: Litteris Editora; 2011, dedicatória.
ULRICH, Fernando. Bitcoin: a moeda na era digital. São Paulo: Mises Brasil; 2014.
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Os criptoativos representam a alternativa democrática, altruísta e verdadeiramente eficaz, eis que estão distantes
da indigesta e repetitiva má gestão política do orçamento público, geradora da
inflação, inimiga figadal da população carente.
Exemplos abundam pelo planeta, sendo útil citar o exemplo de nossos irmãos cubanos, norte-coreanos ou venezuelanos, que sofrem os efeitos catastróficos desse desamor no gerenciamento da coisa
pública. Nesse contexto dramático, em que vidas humanas restam ceifadas pela miséria provocada por déspotas usurpadores, que usam a inflação para o equilíbrio das contas públicas, os criptoativos são alternativas
profiláticas à miséria e à opressão imposta por tais opressores.
Os criptoativos, sendo uma alternativa à famigerada promiscuidade abusiva entre governos e instituições financeiras, acabam por gerar, naturalmente, um freio a tais abusos. Nesse sentido, manifestou-se o premiado
pelo Nobel em economia e autor do best-seller mundial The road to serfdom
(O caminho da servidão):
“Não poderia haver um freio melhor contra o abuso da moeda pelo
governo do que se as pessoas fossem livres para recusar qualquer moeda que desconfiassem e preferir uma moeda da qual confiam... Parece-me que se conseguíssemos impedir os governos de se intrometer com
a moeda, faríamos um bem maior do que qualquer governo já fez a
esse respeito”.5
5
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aos nossos irmãos do continente africano. Trata-se de excelente ativo financeiro e, ao mesmo
tempo, da prática do altruísmo. Eis a nova
caridade moderna, onde constatamos a
benéfica conexão entre o bom investimento e a ajuda ao semelhante.
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Esse pensador visionário ganhou notoriedade com o prêmio Nobel de
1974, ou seja, muito antes de pensarmos em Internet e, muito menos, em
ativos digitais. Tal citação do economista em foco adornou a conclusão
da pioneira obra Bitcoin: a moeda na era digital,4 seguida da advertência que
desde tempos imemoriais, é vedada aos indivíduos a liberdade de escolha de moeda. Os escravizados são obrigados a usar um dinheiro estatal,
constantemente depreciado e vilipendiado por seus gestores.
A alforria desse sistema escravocrata em plena era moderna, cujos nossos proprietários possuem chicotes burocráticos oriundos do mal-uso do
poder político e econômico, está justamente fundamentada na descentralização da tecnologia da troca. Em outras palavras, por mais que os
ditadores queiram monopolizar e centralizar a moeda, a operação descentralizada em milhares de computadores ao redor do mundo garante
libertária independência e distância dos escravocratas.
A tecnologia do Bitcoin e projetos similares representa um “neo-quilombo”
para os conscientes de seu direito natural à liberdade de escolha. Tais seres
migram desesperadamente a fim de arrebentarem as correntes impostas
pelo monopólio da tecnologia da troca, sempre com requintes de crueldade. Felizmente, esse tempo de barbárie ditatorial está prestes a acabar.
O PROBLEMA DA INSTABILIDADE
O problema da instabilidade atinge qualquer ativo financeiro, do mercado de ações ao próprio papel moeda. Aliás, o papel moeda aponta uma
instabilidade ainda mais nefasta que os demais, pois oscila quase sempre
no sentido da depreciação.
A opção pelos criptoativos representa uma alternativa aos que desejam uma
exposição desprovida dos impactos diretos dos gastos populistas do jogo político. Vale dizer, as criptomoedas representam a exposição ao jogo de mercado, regido por um critério simples: oferta e procura. Em suma: escassez.
No universo das moedas virtuais, inexistem maquiagens ou tapeações.
A moeda vale o quanto pagam por ela, nada mais, nada menos. Aos que
desejam expor parte de seu patrimônio a tal risco, entendemos que tais
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cidadãos possuam o direito natural à liberdade de escolha e, portanto, o
direito a planejarem seus investimentos, sejam eles em papéis regidos por
agentes políticos ou burocratas, sejam ativos regidos unicamente pelas
leis mercadológicas.
Entendemos que a fase adulta da humanidade demande enfrentarmos
os ônus e bônus de nossas escolhas. A liberdade de escolha diante de
tantas opções financeiras, das mais tradicionais (ouro ou papel moeda)
às mais ousadas (ações e criptoativos), faz parte de uma sociedade livre,
onde os indivíduos compreendam que liberdade e responsabilidade são
irmãs siamesas.
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REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA

A imposição tributária é elemento governamental bastante questionado
pela corrente política conhecida como Libertarianismo. Uma alta carga
tributária é o objeto do desejo de qualquer tirano por motivos óbvios, razão pela qual a característica da prudência deveria representar o norte de
qualquer agente político. Infelizmente, não constatamos muitos líderes
com tal virtude.
A clareza dos elementos constitutivos da hipótese de incidência, bem
como das alíquotas respectivas, seriam duas condições mínimas para mitigarmos os efeitos nefastos de uma má operacionalização da tributação.
Para tanto, esquematiza-se a regra matriz de incidência do tributo, de forma a reduzi-la às características fundamentais para o seu funcionamento.
37
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Ora, a regra-matriz de incidência tributária é, por excelência, uma
norma de conduta, vertida imediatamente para disciplinar a relação
do Estado com seus súditos, tendo em vista contribuições pecuniárias.
Concretizando-se os fatos descritos na hipótese, deve-ser a consequência, e esta, por sua vez, prescreve uma obrigação patrimonial. Nela,
encontraremos uma pessoa (sujeito passivo) obrigada a cumprir uma
prestação em dinheiro. Eis o dever-ser modalizado.6
Barros utilizou o exemplo do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), de competência dos Municípios, a fim de explicar a regra-matriz de incidência. Na espécie citada, a hipótese normativa é ter o domínio
útil ou a posse de bem imóvel.7 Fica a indagação: haveria uma regra-matriz de
incidência de algum criptoativo específico?
Como mostraremos nesta obra, em especial no capítulo 4, as diferentes
criptomoedas possuem elementos constitutivos bastante distintos, inclusive se prestando para funções diferentes. A despeito disso, nada impede
o relevante estudo da regra-matriz de incidência relacionada especificamente à tributação do imposto sobre a renda. Nesse sentido, a Receita
Federal, por meio de seu manual “Perguntas e Respostas - IRPF/2018”,
equiparou as criptomoedas a ativos financeiros, a serem declarados na
Ficha Bens e Direitos pelo valor de aquisição, a fim da tributação como
ganho de capital no momento de sua alienação.
Ao adentrar nesse nicho, torna-se clara a perspectiva adotada na Instrução
Normativa número 1888/20198 ao interpretar a regra-matriz de incidência para os criptoativos. O critério material traduz-se no ganho de capital,
observado o momento da alienação do ativo financeiro (critério temporal), e, quantitativamente, no valor positivo referente ao valor de venda
em relação ao valor de compra.
O critério deve sofrer duplo questionamento, ambos em que o governo
flagrantemente lesa o pagador do tributo, a saber:
6
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
7
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. Versão PDF. São Paulo; 2017, p. 28.
8
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa nº 1.888, de 3 de maio de 2019 [citado 10 de dezembro de
2020]. Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=10059 2.
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A primeira questão em relação à perda do poder aquisitivo da moeda estatal, motivada pela inflação oriunda dos descasos, desvios ou incompetência da própria estrutura governamental e estamento burocrático. Nesse
diapasão, o pagador do tributo sofrerá uma diluição indevida em seu patrimônio, pois a diferença entre o valor da compra e o da venda não será,
necessariamente, um ganho de capital, mas sim uma mera desvalorização
da moeda estatal depreciada por burocratas inconsequentes.
Para mitigar tal injustiça, a Receita Federal deveria, no mínimo, permitir
a correção inflacionária da moeda governamental para o cálculo do suposto ganho de capital. Ao reduzir a diferença entre os ativos, consequentemente, haveria mitigação do imposto. A questão é: por que não o faz?
O segundo questionamento dá-se pelo aspecto ontológico, ou seja, relativo ao “ser” ou “coisa” em si mesma, ou ainda, em sua estrutura e natureza fundamental. Nesse sentido, considerando o criptoativo como uma
moeda de troca, tem-se que ele assume a natureza do que conhecemos
como dinheiro. Vale dizer, ele próprio poderá assumir-se como a referência do preço, em completa disjunção da tecnologia de troca tradicionalmente comandada por agentes políticos do establishment. Eis o caráter
disruptivo, libertário e ainda incompreendido dos criptoativos.
CONCEITO DE “RENDA”
A conceituação de renda é importante elemento ao Direito Tributário, dada
a relevância do instituto. A definição, entretanto, não é simples, e pode variar
conforme o contexto em que está inserida. Roberto Quiroga Mosquera, em
monografia específica, analisa o termo à luz da Constituição Federal:
Se analisarmos o disposto no artigo 7°, inciso XI da Carta Suprema,
identificaremos a palavra ‘renda’ como produto do capital, mais propriamente como o lucro auferido pelas empresas, valor esse sobre o qual
o trabalhador tem assegurada uma participação.9

9
MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e proventos de qualquer natureza: o imposto e o conceito constitucional. São Paulo: Dialética; 1996, p. 67-68.
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Em termos simplificados e práticos, o conceito de renda pode ser entendido como a soma das remunerações como salários, lucros, juros ou alugueis.
Melhor explica, nesse sentido, ressaltando o caráter implícito do conceito
de renda, José Artur Lima Gonçalves:
Para que haja renda, deve haver um acréscimo patrimonial – aqui
entendido como incremento (material ou imaterial, representado por
qualquer espécie de direitos ou bens, de qualquer natureza – o que
importa é o valor em moeda do objeto desses direitos) – ao conjunto
líquido de direitos de um dado sujeito.10
O conceito tributário de renda, por sua vez, está contido no artigo 43 do
CTN - Código Tributário Nacional, como o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito anterior.
A conclusão de Raimundo Gonçalves,11 em análise sistêmica englobando
o impacto da CRFB/88 e atualizações do CTN, aponta para o “conceito
de acréscimo patrimonial devidamente contornado pelos princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e do não confisco”.
Portanto, se considerarmos especificamente a criptomoeda conhecida
como Bitcoin, cuja tecnologia possui destinação específica como moeda,
não podemos considerá-la renda em si mesma, pois está assemelhada ao
papel moeda. Todavia, para que possamos adentrar com a devida tecnicidade jurídica a essa questão, mister se faz o aprofundamento na natureza
jurídica de cada criptoativo específico, o que faremos oportunamente na
continuidade natural desse trabalho.

10 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda – pressupostos constitucionais. São Paulo: Malheiros;
1997.
11 GONÇALVES, Raimundo Júnior Mangabeira. O conceito de renda para fins de incidência tributária [citado 10
de dezembro de 2020]. Disponível em: https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5227/O-conceito-de-renda-para-fins-de-incidencia-tributaria.

40

TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO SOBRE A RENDA

albund | depositphotos.com

SUPOSTA NECESSIDADE DE REGULAÇÃO

O debate gira em torno da questão: a quem a privacidade incomoda? Polêmicas de lado, o fato é que surgiu desse cenário a Instrução Normativa
número 1888/2019,12 destinada a instituir a obrigatoriedade da prestação
de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Na prática, isso quer dizer que
as corretoras responsáveis pela administração da compra e venda de criptoativos devem prestar informações à Receita sobre todos as operações
que por meio dela foram realizadas, desde a quantidade de criptoativos
e valor do negócio até o endereço da carteira virtual daqueles envolvidos
na operação.
A esse respeito, interessante observar que o mercado de criptoativos
apresenta uma autorregulação notável, permanecendo em estabilidade
funcional, sistema em que seus usuários não demandam regulação estatal. Aliás, tais usuários solicitam justamente o contrário, clamando por liberdade e distanciamento governamental. Novamente, temos a indigesta
questão: a quem interessa a tributação?

12 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa no 1.888, de 3 de maio de 2019 [citado 10 de dezembro
de 2020]. Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=10059 2.
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A retórica da necessidade de regulação objetiva convencer-nos de que
os tiranos reguladores desejam apenas punir o uso equivocado da tenologia, jamais a tecnologia em si. Argumentamos em sentido contrário à
regulação, pois as criptomoedas nasceram justamente para contrabalançar a interferência do governo na vida dos cidadãos. Assim, os defensores
das criptomoedas trazem à baila o eterno dilema do liberalismo europeu:
quem fiscaliza o fiscalizador?
Nesse diapasão, o governo teria sua moeda estatal que, se bem gerida, teria uma força centrípeta para angariar a adesão de sua população. Todavia,
com a opção por inúmeras outras tecnologias de troca, na hipótese do
governo revelar-se corrupto ou populista, gerando como consequência a
desvalorização de sua moeda (inflação), a própria cupidez ou imoralidade
governamental gerará uma força centrífuga de sua moeda.
Em suma, um povo que porte o adjetivo livre, por máxima obviedade,
deve ser capaz de realizar tal escolha financeira. Qualquer amarra ou limitação nesse poder que emana naturalmente de cada indivíduo substituirá a expressão povo livre por seu conceito antagônico: povo escravizado.
Por fim, concluimos o presente tópico com a citação feita por Hayek, em
seu best-seller mundial O caminho da servidão, inaugurando o capítulo 13
dessa clássica obra, que também possui um título sugestivo, a saber: Os
totalitários entre nós:
Quando a autoridade se apresenta disfarçada de organização, cria um
encanto suficientemente fascinante para converter comunidades de gente livre em Estados totalitários.13
No decorrer de suas explanações, Hayek pondera que a base de todos os
totalitarismos, citando o Nacional Socialismo (Nazismo) como exemplo,
está na “crescente veneração pelo Estado, a admiração do poder, a grandeza com fim em si mesma, o entusiasmo pela ‘organização’ de tudo e
essa incapacidade de deixar as coisas ao crescimento orgânico (omissis)”.

13
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A ÉTICA DA LIBERDADE
O presente tópico foi inspirado pela obra homônima a esse título, de
Murray N. Rothbard,14 onde o autor libertário coloca a liberdade humana como um direito natural e essencial.
No capítulo 18 da referida obra, Rothbard aplaude o conceito de liberdade
de Hayek, que a define como a ausência de coerção. Obviamente, liberdade jamais esteve dissociada de responsabilidade, mas está sim dissociada
das restrições de nossas legítimas opções pela tecnologia da troca que melhor nos agrade. Assim, sustentamos que os indivíduos pacíficos possuam
o legítimo direito de defesa de sua liberdade, podendo ser opostos contra
qualquer tirano ou ente que atente contra sua liberdade de escolha.
Todavia, o que fazer quando a violência nasce da própria legislação? Seria pueril
observar a qualidade de nossos políticos e concluir por uma ilusória perfeição de nosso sistema eletivo. As falhas são evidentes e, por inúmeras
vezes, a tirania oculta-se por detrás de vestes elegantes, das togas aos ternos e gravatas de seda.
Nesse momento, emerge a relevância de Rothbard, Hayek, Mises e outros defensores da liberdade, não apenas por elevarem o valor da liberdade como um direito natural e supralegal, supraconstitucional e
suprainstitucional, mas também por esclarecerem que todo o homem
possui o direito à sua propriedade justamente adquirida, podendo defendê-la e resguardá-la contra invasores violentos, sejam quem forem
os abusadores. Novamente, temos a ligação umbilical entre liberdade e
propriedade.
Nesse momento, poderíamos tecer comentários sobre a Lei 13.874/2019,
que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Todavia, como destacamos no parágrafo anterior, a característica supralegal
da liberdade dispensa justificativas legais. Aliás, embasar o princípio da
liberdade em leis seria reduzí-lo ao nível legislativo, ao passo que a força
libertária supera, em muito, tal patamar.
14

ROTHBARD, Murray N. A ética da liberdade. São Paulo: LVM Editora; 2010.
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William Dobson, autor da obra Escola dos ditadores, viajou o mundo e conheceu incríveis regimes ditatoriais contemporâneos, a fim de revelar-nos a face do autoritarismo moderno. Em capítulo intitulado As ferramentas do tirano, Dobson assim se manifestou:
Os autoritários de hoje anseiam pelo tipo de legitimidade que só a lei
pode fornecer. Para os regimes que procuram mascarar sua verdadeira
natureza com uma fachada democrática, a lei é uma das armas mais
poderosas de que eles possam dispor.15
Não há dúvida que Dobson impacta o leitor com suas revelações, em que
expõe as estratégias dos tiranos com a intenção de desnudá-los. E assim
exemplifica:
Se você estiver incomodado com o que algumas rádios estão transmitindo, não precisa solicitar ao Ministério das Comunicações que encerre suas atividades. Melhor, envia fiscais do imposto de renda para
auditar os livros da emissora que, obviamente, encontrarão irregularidades financeiras que forçarão seu fechamento temporário.
A novelista russa e naturalizada norte-americana, Ayn Rand, em sua clássica trilogia A revolta de Atlas,16 narra uma passagem fictícia de um empreendedor honesto que se nega a ser extorquido por um fiscal governamental, sob o argumento de que seu empreendimento obedecia a todos
os ditames legais. Rand descreve o fiscal corrupto às gargalhadas diante
da ingenuidade do empreendedor, dirigindo a ele uma questão chocante
que ora reproduzimos em paráfrase: O senhor ainda pensa que fazemos as leis
para serem cumpridas? A autora ironiza e fomenta no leitor uma reflexão
das reais intenções do excesso burocrático.
Por todo o exposto, conclui-se que os cidadãos éticos em essência – não
somente na fachada – obrigatoriamente devem possuir o valor da liberdade e agir lucidamente nesse sentido.

15
16
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ÉTICA DA LIBERDADE E CRIPTOATIVOS: RELEVÂNCIA DO TEMA
A relação entre a ética da liberdade e o universo dos criptoativos é estreita
e harmônica. Sem receio do exagero, podemos afirmar que a ética da liberdade é a verdadeira e legítima motivação desse novo território cibernético.
Os pioneiros e desbravadores desse terreno desafiador compreenderam
que o despotismo da subtração do patrimônio das pessoas de bem tinha
um manancial bastante específico: a inflação. Esses mesmos libertários
possuíam a compreensão dos culpados por tal situação: os governos.
Portanto, diante dessas premissas, esses desbravadores da liberdade criaram um espaço de fuga para aqueles submetidos ao monopólio da tecnologia da troca. A carência por liberdade era mais intensa do que as previsões e milhares de cidadãos sedentos por uma moeda isenta da exposição
a governos migraram para o Bitcoin. O resto é história, devidamente
contada pela incrível desvalorização das moedas governamentais perante
a moeda descentralizada.
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MOTIVAÇÃO LIBERTÁRIA
O Liberalismo advoga a liberdade e a ausência de direção estatal nas escolhas dos indivíduos pacíficos, como eixos centrais de sua ideologia política
e econômica. A partir desse raciocínio, os libertários consideram ilegítima
a tributação e a intromissão estatal nas escolhas e ações personalíssimas.
Distanciando-nos de certos exageros ideológicos, foca-se a presente reflexão
sobre o Libertarianismo, nas teorias da obra O manifesto libertário, de Murray
N. Rothbard, mormente ao abordar os temas “Propriedade e Troca”:
1. Axioma da não agressão, pelo qual nenhum homem, governo ou Estado está legitimado a agredir a integridade física ou propriedade de outro.
2. O direito de propriedade, como direito natural e, portanto, acima de
qualquer ordenamento humano que, ao violar a liberdade natural e meritória da propriedade privada, torna-se tirânico.
3. O desejo da maioria não legitima violações a direitos naturais e personalíssimos. Em outras palavras, uma suposta votação democrática não
funcionará na escolha do jantar entre dois lobos e uma ovelha.
4. Por fim, esse indivíduo naturalmente livre estaria legitimado a realizar
livres trocas e estabelecer um livre comércio, desprovido de qualquer
sistema ou agente intruso.
Em suma, enquanto o Liberalismo clássico advoga governos minimalistas, analogicamente a um remédio amargo para a sociedade ou a um mal
necessário, Rothbard representa melhor o Libertarianismo ao considerar
qualquer interferência estatal como agente agressor,17 chegando a afirmar: “Os consumidores de impostos, os grupos que se beneficiam das
operações do Estado, obviamente serão seguidores ávidos, e não passivos,
do mecanismo estatal”.18

17
18

ROTHBARD, Murray N. O manifesto libertário. São Paulo: Mises Brasil; 2013, p. 63.
Ibidem, p. 73.
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Outro autor relevante para a formatação de alguns princípios libertários
é Ludwig von Mises, particularmente em sua obra Uma crítica ao intervencionismo, na qual ele coloca que o controle estatal ou governamental
do mercado funcionará como um agente nefasto à sociedade, ceifando
riquezas e instalando paulatinamente regimes totalitários, cuja teoria libertária entende como a retirada da liberdade do indivíduo por agentes
vinculados ao governo ou ao Estado, e sua grafia com letras minúsculas é
interpretada como a mais adequada pelos libertários.
Mises é considerado mais um liberal clássico que propriamente um libertário. Todavia, por sua postura restritiva aos poderes delegados ao Estado,
o autor austríaco mantém considerável prestígio entre todos os amantes
da liberdade. O notável economista conceituou intervenção como “uma
norma restritiva imposta por um órgão governamental que força os donos dos meios de produção e empresários a empregarem estes meios de
uma forma diferente da que empregariam”.19
Nessa mesma linha de pensamento, um autêntico libertário jamais aceitaria a imposição estatal de um seguro específico para seu automóvel,20
uma tomada ou adaptador obrigatórios,21 determinação de tribunais privilegiados ou de exceção,22 ou a limitação estatal de quais emissoras podemos acessar na televisão ou no rádio.23
Por derradeiro e como corolário lógico dos amantes incondicionais da
liberdade pacifista e antitirânica, os libertários repudiam e consideram
despótico qualquer tipo de monopólio, o que nos leva à nossa próxima
reflexão: a ilegitimidade do monopólio da tecnologia da troca. No campo
da esperança da massificação da luta contra a tirania, essa se faz presente
para nós, irmãos brasileiros, notadamente nas maiores manifestações populares da história do Brasil, onde constatamos inúmeros cartazes com os
dizeres: “mais Mises, menos Marx”.24
19 MISES, Ludwig von. Uma crítica ao intervencionismo. São Paulo: Mises Brasil; 2010, p. 21.
20 Seguro obrigatório para automóveis.
21 Norma 14.136 e portaria nº 19/2004 do INMETRO.
22 Nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da República.
23 Sistema de concessão estatal.
24 CONSTANTINO, Rodrigo. O poder das ideias [citado 10 de dezembro de 2020]. Disponível em: https://istoe.
com.br/o-poder-das-ideias.
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ILEGITIMIDADE DO MONOPÓLIO DA MOEDA
Destaque-se a importância capital do autor vienense e prêmio Nobel de
Economia (1974), Friedrich Hayek, por suas ideias notáveis e visionárias, entre elas, a ordem espontânea e a desestatização do dinheiro, numa
época em que a tecnologia digital sequer figurava como ideia concebível.
O notável pensador ora destacado condenou o controle central em sua
célebre obra O caminho para a servidão. Particularmente no capítulo “Inevitabilidade” do planeamento, Hayek condena a questão dos monopólios de
forma contundente:
Se observarmos a regularidade e a frequência com que os aspirantes
ao monopólio obtêm o auxílio do estado para tornar efetivo o seu
controle, convencer-nos-emos de que o monopólio não é em absoluto
inevitável.25
Nesse sentido, nota-se a tendência libertária em considerar ato tirânico qualquer comando humano contrário ao direito natural da liberdade
e de livre comércio. Por dedução lógica, a visão libertária considerará
qualquer monopólio como ilegítimo e atentatório aos princípios éticos
antiescravagistas, em especial no tocante a tecnologia da troca.
Nesse particular, o Libertarianismo repudia energicamente e deslegitima o autoritarismo ou qualquer intromissão governamental naquilo que
considera uma escolha autêntica do indivíduo. O citado ícone libertário,
Murray N. Rothbard, elabora a questão: “O que, então, o governo pode fazer
para ajudar os pobres?”. Eis sua resposta contundente: “sair do caminho”.26
Portanto, o movimento mundial em torno dessa nova tecnologia concorrente com os demais facilitadores do livre comércio, como o escambo, o
padrão ouro, o cheque, o cartão de crédito ou o papel moeda não pode ser
considerado uma evasão fiscal, mas sim uma elisão fiscal, ou seja, uma prática
absolutamente legítima e condizente com a liberdade natural dos indivíduos.
25
26

HAYEK, Friedrich. O caminho da servidão. São Paulo: LVM Editora; 2014, p. 120, versão digital.
ROTHBARD, Murray N. O manifesto libertário. São Paulo: Mises Brasil; 2013, p. 195.
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NATUREZA ONTOLÓGICA
Antes de tratarmos das criptomoedas como um todo, ressalte-se o grande
precursor dessa nova opção de negócios, o Bitcoin. Trata-se de uma moeda digital conhecida como peer-to-peer (ponto a ponto) ou P2P, de código
aberto na Rede Mundial de Computadores e que nasceu com a finalidade
de não estar submetido a uma autoridade governamental central, mas
sim ao livre mercado.
Após a conceituação da natureza ontológica do Bitcoin como uma moeda digital, percebe-se que os usuários dessa moeda passaram a utilizá-la
como reserva de valor, em especial em função da fuga de regimes tirânicos que assola inúmeras nações. Também se faz necessário ressaltar
um importante complicador na generalização dessa natureza para todas
as criptomoedas, pois cada projeto detém características próprias. Cite-se
seis exemplos:
1. ETH
A criptomoeda Ethereum é um projeto que objetiva viabilizar contratos
inteligentes. Assim, não podemos afirmar que configura “apenas” uma
moeda, mas também um serviço.
2. USDT
A criptomoeda Tether funciona com lastro em dólares americanos, comportando-se como um agente facilitador de negócios dolarizados ou
como reserva de valor.
3. BNB
A Binance Coin funciona como algo intermediário entre as ações da própria corretora e um ativo proporcionador de descontos nas transações.
Portanto, um conceito inovador que agrega num único produto conceitos jurídicos díspares.
4. BAT
A Basic Attention Token revela-se ainda mais desafiadora na busca de uma
natureza, pois disponibiliza um navegador ou browser conhecido como
Brave, que facilita doações de recursos para sítios eletrônicos.
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5. NANO
Esse criptoativo pretende manter as transações P2P isentas de taxas. Nesse particular, assemelha-se a uma transação em moeda fiat.
6. ADA
O projeto Cardano porta incontáveis benesses, como a possibilidade de
renda passiva. Esse ativo ainda resolve problemas apresentados pelo BTC
(escalabilidade) e ETH (onerosas taxas). Trata-se de um projeto ainda
mais disruptivo que os demais e com bons fundamentos para uma aposta
de longo prazo, de natureza mista e portador de incrível potencialidade
para se tornar a moeda do futuro.
Assim, a conclusão é de que os criptoativos não são “apenas” novas tecnologias da troca ou “somente” a evolução do dinheiro. A perspectiva desses
ativos como substitutos do dinheiro é verdadeira, mas também reducionista, pois estamos diante de propostas diferentes umas das outras e cada
projeto com particularidades e propósitos específicos.
Trata-se, pois, de uma natureza complexa, plural, mutante e condicionada à destinação de cada criptoativo, todos portadores de riscos peculiares a cada projeto, desde altas expressivas até a total ruína. Eis os ônus e
bônus da liberdade, isto é, a total responsabilidade por suas escolhas, sem
a possibilidade de terceirizar o protagonismo de suas decisões, seja rumo
ao êxito, seja rumo à miséria.
NATUREZA JURÍDICA:
ATIVO FINANCEIRO, MOEDA FIDUCIÁRIA OU MERCADORIA?
Diante do desafio da regulamentação de matéria inédita e pioneira surge,
inevitavelmente, a necessidade do estudo e definição da natureza jurídica
do objeto em pauta. No caso das criptomoedas, são três institutos a serem
avaliados: o ativo financeiro, a moeda fiduciária e a mercadoria.
Um ativo financeiro pode ser definido como qualquer elemento que se
preste a gerar renda a seu possuidor. A moeda fiduciária diz respeito ao título correspondente a um valor não lastreado a um ativo físico. Uma mercadoria, por sua vez, corresponde ao objeto submetido à compra e venda.
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Frente a diversidade e especificidade dos projetos de cada criptomoeda,
sua natureza jurídica dependerá da análise de cada projeto. As moedas
BTC, Litcoin, NANO ou DASH poderão ser mais facilmente observadas como moedas fiduciárias. A citada BAT (Basic Attention Token), por
sua vez, apesar de fornecer um serviço (navegador Brave), poderá ser vista também como um ativo financeiro, consolidando uma natureza mista
de complexa classificação jurídica.
Nessa linha de raciocínio, reiteramos que a natureza jurídica deve atentar
para a especificidade de cada projeto. Assim, classificamos como precipitada a generalização da natureza jurídica para todas as criptomoedas.
Apesar das dificuldades classificatórias pelo pioneirismo inovador e aspecto mutante dos criptoativos, bem como sua utilização como de instrumento de troca, os legisladores brasileiros optaram pela tributação
vinculada ao regramento do “ganho de capital”.
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DECLARAÇÃO
No Diário Oficial da União, do dia 7 de maio de 2019, foi publicada a
Instrução Normativa 1.888, que institui e obriga a prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos. Os artigos mais
relevantes da respectiva instrução são:
Artigo 5º, contendo a definição de criptoativo e exchange:
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.
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 outros criptoativos.27
Artigo 6º, impondo a obrigatoriedade das informações:
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.
Artigo 10º, estabelecendo as penalidades específicas:
A pessoa física ou jurídica que deixar de prestar as informações a que
estiver obrigada, nos termos do art. 6º, ou que prestá-las fora dos pra27 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Manual Perguntas e Respostas IRPF/2018, de 23 de novembro de 2018 [citado
10 de dezembro de 2020]. Disponível em: http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/perguntao/perguntas-e-respostas-irpf-2018-v-1-0.pdf/view.
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zos fixados no art. 8º, ou que omitir informações ou prestar informações inexatas, incompletas ou incorretas, ficará sujeita às seguintes
multas, conforme o caso:
I - Pela prestação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês ou fração de mês, se o declarante for pessoa jurídica em início de atividade.
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês ou fração de mês, se
o declarante for pessoa jurídica não incluída na alínea “a”; ou
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês ou fração, se pessoa física;
II - pela prestação com informações inexatas, incompletas ou incorretas
ou com omissão de informação:
a) 3% (três por cento) do valor da operação a que se refere a informação
omitida, inexata, incorreta ou incompleta, não inferior a R$ 100,00
(cem reais), se o declarante for pessoa jurídica; ou
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do valor da operação
a que se refere a informação omitida, inexata, incorreta ou incompleta,
se o declarante for pessoa física; e
III - pelo não cumprimento à intimação da RFB para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela autoridade fiscal, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
mês-calendário.
Nosso comentário ao texto legislativo será simples e direto: criado o território da liberdade, teremos o aguçamento da sanha arrecadatória. Em
suma, a liberdade das pessoas pacíficas sempre incomodará psiquicamente aqueles que não suportam observá-la.
TRIBUTAÇÃO
A mencionada determinação do manual da Receita Federal “Perguntas e
Respostas - IRPF/2018” indica a tributação pelo Imposto de Renda, justificado pela identificação de ganho de capital.
Não ganhou qualquer tratativa legislativa, contudo, as transações decorrentes do ato de minerar, hipótese em que duas formas de compensação
ocorrem: (i) são gerados, pelo próprio sistema, novas moedas virtuais,
destinadas aos mineradores e (ii) retribuição por meio de tarifas.
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Por derradeiro, seja qual for a tributação exigida nesse universo, resta-nos
a nítida impressão de que os tentáculos tirânicos não tardarão seus ataques ao território da liberdade, validando a já citada e profética previsão de
Thomas Jefferson onde o custo da liberdade implica na eterna vigilância.
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CONFRONTO ENTRE A ÉTICA LIBERTÁRIA
E A TRIBUTAÇÃO DAS CRIPTOMOEDAS
A escassez legislativa, em razão da inovação do tema em pauta, em torno das criptomoedas não nos impede a reflexão ética sobre eventual e
provável confronto entre o direito natural da liberdade e a imposição
tributária positivada.
Em um passado não tão remoto em termos históricos, a legislação positivada acolheu os horrores da escravidão. O direito natural, entretanto,
jamais acolhera as atrocidades violadoras dos princípios mais basilares da
ética libertária, por mais justificativas que pudessem motivar os juristas
daqueles tempos trevosos.
Atualmente, ganhou-se consciência sobre a imoralidade da escravidão baseada em questões tribais ou raciais. No futuro, talvez a espécie humana
adquira também lucidez sobre a decadência ética dos açoites tributários
nos espaços cibernéticos da tecnologia da troca.
Superados os horrores da escravidão de outrora, resta-nos outra questão:
a escravidão acabou ou somente assumiu outra vestimenta? Para a ética libertária,
qualquer tributação nas criptomoedas ou a violação da privacidade da informação patrimonial de seus possuidores atinge o status de ilegitimidade
ou de agressão ao direito natural de todo e qualquer indivíduo.
Murray N. Rothbard, em sua obra A ética da liberdade, em capítulo inspirado pelas ideias de John Locke,28 intitulado Lei natural e direitos naturais,29
apontou como uma falha ética histórica o fato de se considerar o Estado e
seus agentes políticos como o centro das ações virtuosas.
CONFLITO DE JURISDIÇÕES NO ESPAÇO
A questão encontra-se distante da pacificação. Vejamos o caso do Bitcoin
(BTC). Trata-se de uma moeda totalmente descentralizada. Isso equivale
28 LOCKE, John. Um ensaio referente à verdadeira origem, extensão e objetivo do governo civil. São Paulo:
Martins Fontes; 1998.
29 ROTHBARD, Murray N. A ética da liberdade. São Paulo: Mises Brasil; 2013, p. 75.
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a dizer que não existe uma nação responsável pela operacionalização da
moeda digital.
A localização do BTC e seus mineradores está diluída em centenas de
milhares de mineradores ao redor do planeta. O espaço de controle
eventualmente exercido por governos locais poderia ser feito através
das chamadas exchanges, que seriam plataformas digitais para a compra e
venda dos criptoativos, mal comparadas com instituições bancárias ou
casas de câmbio.
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CRIPTOATIVOS NECESSITAM DE REGULAMENTAÇÃO?

De um lado, os amantes da liberdade, de outro, seus opositores. Responda o próprio leitor: a quem interessa a regulamentação? Temos uma querela
crucial emoldurada pelo atemporal litígio entre liberdade e tirania.
As demandas por liberdade e as estratégias do antagonismo despótico
transcendem a memória do homem moderno em seus aspectos espaciais
e temporais. Vale dizer, em qualquer região do planeta e desde tempos
imemoriais, existem opressores tiranos que esmagam a liberdade dos tiranizados com os grilhões impostos pela força bruta ou por legislações
maculadas pela carência moral.
Como fruto da evolução humana no campo ético, a consciência coletiva
que adorna a modernidade compreendeu os males e dissabores da dominação pela brutalidade e por algumas modalidades de escravidão. Essa
consciência ainda não está madura para enxergar toda a extensão das mo71
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dernas modalidades escravagistas. Enfim, lamentavelmente, o horror da
brutalidade escravagista, via roupagem inflacionária e monopolista, ainda
campeia o mundo em que vivemos.
Os tiranos encontraram uma forma mais sutil de escravização e utilizam-se
de uma fachada democrática para abusar dos poderes e princípios que juraram respeitar. Essa escravização está vinculada à utilização da moeda estatal
como referência para tudo, além da sanha arrecadatória, da irresponsabilidade no trato com a coisa pública, da facilidade na distribuição de mimos
salariais em flagrante oneração dos escravizados pagadores de impostos.
Diante do monopólio da citada referência monetária concentrada na
moeda estatal, todos os desvios para grandes corporações e manutenção
de privilégios espúrios e dos mais variados são sutilmente custeados pelos
escravizados cidadãos, via desvalorização da moeda-referência através da
perda de seu poder de compra (inflação).
Portanto, a questão que intitula o presente tópico sobre a necessidade
de regulamentação, em geral, é respondida afirmativamente pelos que
vivem do erário público ou pelos ingênuos que ainda acreditam que os
agentes políticos e seu governante de estimação sejam uma tábua de salvação para suas mazelas existenciais. Feliz ou infelizmente, a solução dos
problemas existenciais jamais estará no exterior, mas sim no lúcido enfrentamento de nossas próprias deficiências.
Os ativistas em prol da liberdade, em geral amantes do livre mercado,
responderão com rotunda e veemente negativa, eis que sentem as dores
das chagas abertas pelos excessos tributários, e também acreditam que as
regulações podem, fácil e rapidamente, transformarem-se em ferramentas de abusos confiscatórios, tiranias e atentados à propriedade privada.
Enfim, por detrás da retórica populista de proteção da sociedade, muitas
vezes restam os abusos arrecadatórios.
Outro aspecto interessante está na diferenciação entre regulação e tributação. Infelizmente, os agentes reguladores tendem a tributar excessivamente por auferirem vantagens diretas do sistema alimentado pelos
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pagadores de tributos do livre mercado. Reiterando a jocosa expressão
nietzschiana, tais reguladores são tentados por interesses “humanos, demasiadamente humanos”.
Portanto, uma solução para essa tecnologia disruptiva e absolutamente
inovadora seria tolerar a regulação, desde que não houvesse tributação
sobre uma tecnologia da troca, por sua funcionalidade substitutiva do
papel moeda. Todavia, como sabemos, assim não ocorre, pois o interesse
regulatório possui apenas um escopo (não raro, oculto): arrecadar mais.
Um espaço livre de tributações nas trocas facilita negócios e fomenta
a prosperidade, a liberdade, e principalmente a atenção aos ditames da
moral. Na direção dos argumentos e ponderações ora esposados, Tatiana
Revoredo e Rodrigo Borges acrescentaram:
Alguns argumentam que seria contraditório pensar na regulação de
criptomoedas. Isso porque, elas vieram justamente para contrabalançar a interferência do governo na privacidade e política monetária dos
cidadãos. Já outros veem que a regulamentação bem elaborada é importante para o desenvolvimento saudável do ecossistema blockchain
e dos criptoativos.30
A questão, antes de ser jurídica, toca aspectos antropológicos, filosóficos
e psicológicos, pois as regulações tendem a dar vazão aos conteúdos psíquicos e intenções, nem sempre luminosos, dos deputados e senadores
responsáveis pela regulação.
No campo pragmático, urge cautela ao limitar a vontade individual. Portanto, eventuais limitações da liberdade, em geral, agridem a sociedade
em prol de um grupo menor de interesses. Nesse sentido, vale o questionamento: existe demanda regulatória por parte dos usuários desse sistema?
Alguns militantes de seus respectivos governos ou ideologias de estimação mantêm a crença de que os agentes políticos estejam bem-intencio30 REVOREDO, Tatiana; BORGES, Rodrigo, Criptomoedas no cenário internacional, versão Kindom digital. Produção independente; 2018, p. 162.
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nados. Ainda assim, na hipótese de considerarmos a boa intenção dos políticos, vale a lembrança histórica de que as maiores atrocidades humanas
foram cometidas sob o manto de uma suposta nobreza intencional.
O DIREITO À LIBERDADE MONETÁRIA
A questão fundamental que transcende a todo esse estudo está no direito
(ou não) ao exercício prático da liberdade, seja nessa ou naquela derivação específica. Nesse contexto, tratamos especificamente da liberdade
monetária, essencial para uma sociedade livre.
Extrai-se da obra Bitcoin: a moeda na era digital citações de outros pensadores que ajudam o autor a destacar a importância da liberdade monetária para uma sociedade livre, além de sustentarem a ênfase na construção do conceito de liberdade financeira. Fernando Ulrich destaca
Carl Menger, em tom apologético, mormente em sua afirmação de que
“a moeda não foi gerada pela lei. Na sua origem, ela é uma instituição
social, não estatal.”31
Ulrich ainda enaltece Hayek diante do argumento de não haver freio melhor contra o abuso da moeda governamental do que a liberdade individual para recusar qualquer moeda da qual se desconfie, preferindo outra
na qual confie.32 O citado autor ainda ressalta Mises, em sua obra On money & inflation, abrindo aspas para a fala do renomado pensador austríaco:
Dinheiro é um fenômeno do mercado. O que isso significa? Significa
que o dinheiro desenvolveu-se no mercado, e seu desenvolvimento e
funcionamento não têm nada a ver com o governo, o estado ou a violência exercida pelos governos.33
E ainda complementa Ulrich, em dois momentos distintos, a assustadora
lógica libertária e sua incrível perspectiva civilizatória, cosmovisionária e
quase profética:

31
32
33

74

ULRICH, Fernando. Bitcoin: a moeda na era digital. São Paulo: Mises Brasil; 2014, p. 130, versão digital.
Ibid.
Ibid.

CONCLUSÃO

Desde tempos imemoriais, é vedada aos indivíduos a liberdade de escolha de moeda. Somos obrigados a usar um dinheiro estatal, constantemente abusado e depreciado. Não obstante, moeda honesta e sadia
é uma precondição básica para uma sociedade próspera e livre. Mas
alcançar essa ideia pela via política é algo bastante intrincado.34
Dinheiro não é um meio; é, na verdade, o bem fundamental em qualquer economia minimamente complexa. Tivéssemos que voltar ao escambo, nossa economia não seria capaz de alimentar mais do que um
punhado de famílias. Em definitivo, o dinheiro é uma das instituições
mais essenciais de uma civilização; é o bem que torna possível a cooperação social em larga escala.35
Esses notáveis pensadores, em especial o citado economista austríaco
Mises, deixaram um legado robusto e verdadeiro, no sentido de que a
emissão de moeda e os gastos governamentais descontrolados, sem exceção histórica, ocorrem essencialmente com o propósito de financiar o
próprio governo, de forma espúria e abusiva, gerando inescapavelmente
o monstro assassino da inflação e da miséria. Mises chamava esse fenômeno de “inflação simples”.
Liberdade de escolha é uma expressão de clareza solar, dispensando maiores
comentários ou explicações suplementares. Por dedução lógica, liberdade
monetária significa o exercício do legítimo e natural direito de escolha
da tecnologia da troca que o indivíduo livre entender mais adequada.
Qualquer barreira governamental ou taxações nesse processo desnatura
o conceito de liberdade individual.
Ainda na esteira da obra Bitcoin: a moeda na era digital,36 “moeda honesta é,
portanto, o ideal ao qual todo defensor da liberdade deveria aspirar. A raiz
de todos os males não é o dinheiro; é, na verdade, a inflação, cuja semente
germina no controle estatal da moeda”.

34
35
36

Ibid.
Ibid., p. 131-132.
Ibid, p. 134.
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Encerraremos o presente tópico através do eco amplificado à fala do citado autor Ulrich, cuja transcrição merece absoluto destaque na seara
libertária e social:
A inflação é o artifício mais eficiente para financiar os gastos do estado sem
precisar recorrer ao impopular e visível imposto. E é, simultaneamente,
uma forma de redistribuição de riqueza, pois qualquer inflação e qualquer
aumento na quantidade de dinheiro na economia não são neutros. Há
ganhadores e perdedores, nem sempre perfeitamente identificados. Enriquecem aqueles que primeiro recebem a moeda recém-criada, porque são
capazes de adquirir bens e serviços aos preços ainda correntes. Estes são os
recipientes mais próximos do dinheiro novo, como políticos, servidores públicos e as empresas dos setores ora beneficiados pelo gasto público. Empobrecem aqueles que por último recebem a moeda de nova criação, porque,
após ela circular pela economia, o aumento da oferta monetária conduzirá
necessariamente a uma diminuição no seu poder de compra, ou, o seu
corolário, a uma elevação generalizada dos preços. Quem são esses perdedores? Quem depende de um salário fixo ao fim de cada mês. Normalmente, os mais pobres da sociedade, que, quando do recebimento de seus
proventos, não mais poderão obter o que seu dinheiro antes comprava. A
inflação é a causa principal da desigualdade em um país. E quanto
maior sua intensidade, piores suas consequências.37 (grifo nosso)
Portanto, urge adicionarmos às causas sociais e ao combate à desigualdade brasileira e mundial, a cultura da utilização livre de moedas saudáveis,
quase sempre as que sofrem um menor ataque do populismo assistencialista. Esse nefasto populismo dá com uma das mãos e toma com a outra,
sempre em flagrante prejuízo daquele que se pretendia amparar.
A LEGÍTIMA DEFESA DO PATRIMÔNIO
O termo alemão zeitgeist significa o espírito de determinada época, espírito do tempo, ou ainda, sinal dos tempos. Trata-se de um conjunto de valores que determina a cultura ou, no sentido figurado, o clima intelectual
de um período histórico.
37
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Ao falarmos em legítima defesa de nossa vida ou de nossa família encontraremos eco na sociedade moderna ou em nosso zeitgeist contemporâneo. Todavia, se ousarmos sustentar que a legítima defesa do patrimônio
deriva da própria defesa da família e da vida, nossa opinião será rechaçada
ou, ao menos, questionada com maior severidade que os conceitos de
legítima defesa já validados pela história.
Pois bem, se tivermos a coragem de analisar fria e racionalmente a questão, veremos que os recursos econômicos influenciam diretamente a
qualidade educacional de nossos filhos, bem como a saúde preventiva
e corretiva de nossos entes queridos, em especial na hipótese de uma
emergência hospitalar ou tratamento mais oneroso. Dispensam-se maiores explanações e exemplificações sobre a relação entre o patrimônio e a
proteção da vida.
Apesar da obviedade do tema, o espírito de nossa época contemporânea
ainda não absorveu culturalmente a equiparação do conceito de legítima
defesa da vida à legítima defesa do patrimônio, motivo pelo qual inexistiria a mesma indignação num ato governamental que violasse o patrimônio em comparação com um ato que retirasse uma vida.
A imaturidade dos membros de nossa sociedade e a tibiez em assumir
ônus e bônus das decisões que tomamos geram filosofias políticas e influências psíquicas que levam o indivíduo a terceirizar a responsabilidade por suas fraquezas personalíssimas, ao invés de enfrentá-las corajosamente. Outro aspecto perturbador está na falta de consciência solidária e
amor por nossos irmãos em maior dificuldade. De um lado, a tirania, do
outro, a ganância. Eis as duas maiores fontes de nossas mazelas sociais.
A importância de uma moeda independente e absolutamente livre das
amarras estatais já foi objeto de propostas liberais, como única forma de
evitar a infame e cruel desvalorização inflacionária cujas digitais governamentais estão em todas as cenas do crime.
Gigantes do liberalismo, como Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard,
F. A. Hayek, Hans Sennholz, Jesús Huerta de Soto e Philipp Bagus foram
devidamente homenageados com justa lembrança na obra de Fernando
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Ulrich, pois tais ícones da liberdade deram sua majestosa contribuição
para o esclarecimento sobre os requintes tirânicos de dominação de uma
população pelo monopólio da tecnologia da troca.
Sobraram esforços desses pensadores da liberdade, mas os recursos tecnológicos não permitiam, à época, a ferramenta necessária para a desejada
carta de alforria do algoz estatal. Sobre uma moeda livre, Ulrich esclarece:
Desde a tradição iniciada por Ludwig von Mises, todo economista da
Escola Austríaca de economia buscou estudar como reformar o sistema
monetário vigente. O princípio de uma moeda sadia guiou as doutrinas
e políticas monetárias do século XIX, mas somente no século passado foi
ele estendido, englobando os preceitos não somente de uma moeda sólida,
mas também – e sobretudo – de uma moeda livre da ingerência estatal.38
Considerando os criptoativos que funcionam como tecnologia de troca,
como o caso do Bitcoin, Cardano, Etherium, Tether, Litecoin, Dash e outros, não seria absurdo considerarmos um ato de expropriação uma eventual tributação do próprio dinheiro, apenas porque sua fonte não advém
do Estado. Também não seria aberrativa a afirmação de que a defesa de
nossa vida, honra e família esteja intimamente conectada à nossa capacidade de comprarmos remédios, estudo ou internações hospitalares com
a moeda que as partes envolvidas, livres e conscientes, decidam negociar.
Devemos à tecnologia blockchain a possibilidade real de nossa libertação
das garras dos tiranos monopolizadores. Todavia, há que se tecer uma
justa homenagem aos notáveis economistas e amantes da liberdade, cujo
legado liderado pela Escola Austríaca de economia brinda-nos com a lucidez sobre como evitar os caminhos obscuros do despotismo.
Acrescente-se, em flagrante distopia, que o ideal da liberdade ainda nos
escapa ao observarmos o zeitgeist destes tempos modernos. Portanto, apesar do reconhecimento do maiúsculo trabalho dos pensadores ora reverenciados, urge cumprirmos nossa tarefa do esclarecimento social dos
meandros econômicos que nos escravizam. Ulrich considera que esta38
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mos distantes dessa consciência da população para a direção de uma moeda livre e chega a ponderar que testemunharemos a ruína de eventuais
avanços na demagogia do próximo governante populista.39
Esse argumento adquire dupla tenacidade para nós, brasileiros, que para
conseguirmos amealhar nosso dinheiro, seja ele em papel moeda ou virtual, enfrentamos uma das mais abusivas cargas tributárias de todo o planeta em que vivemos.
Talvez algum leitor interprete equivocadamente esta obra como algum
tipo de incentivo à desobediência civil, ao estilo de Martin Luther King,
que advogou o dever moral de desobedecermos a leis injustas. Ou, quem
sabe, ao modo de Gandhi ou Mandela, que defenderam ideias similares.
Nosso leitor poderia, ainda, interpretar que tentamos demostrar a máxima aceita por Thoreau, como “o melhor governo é aquele que menos governa”40
ou pensamentos afins.
Todavia, embora deleguemos nosso profundo respeito a esses grandes
pensadores e ativistas que, ao modo de nossa saudosa princesa Isabel,
teceram esforços intelectuais e ações pragmáticas para combaterem leis
escravagistas e abusivas, nosso intento com este trabalho possui objetivos
próprios e diferenciados.
Nossa visão “apenas” propõe uma hermenêutica sistêmica das normas
legais, inserindo-as num contexto mais amplo para alinharmos a interpretação das mesmas aos princípios transcendentes ao chamado direito
positivo. Vale dizer, sustentamos a existência de preceitos supralegais, naturais, universais e imutáveis, cujos pressupostos derivam de sua própria
essência (portanto, acima de qualquer disposição humana), como o valor
em defesa da vida, da liberdade e da propriedade justamente adquirida.
Em conclusão, na hipótese de interpretarmos o direito à vida como um
norteador das normas positivadas e, ao elevarmos o valor da liberdade e
do respeito patrimonial justamente conquistado a tal patamar supralegal,
39
40
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resta-nos a reflexão dedutiva que tanto a liberdade como o respeito à propriedade honestamente adquirida sejam princípios transcendentes.
Nossa segunda dedução, tanto filosófica como jurídica, advoga a aplicação do instituto jurídico da legítima defesa a qualquer agressão a tais
valores. Vale dizer que tanto nossas vidas, como nossa liberdade e nosso
patrimônio justamente conquistado, merecem acolhimento para uma legítima defesa (ao menos argumentativa) oposta contra qualquer agressor
ou dominador escravagista, seja quem ou o que for esse agente.
A propósito, após enfrentarmos pesada via crucis tributária para obtermos
as sobras de nosso próprio esforço, parece-nos prudente considerarmos
injusta a tributação da tecnologia da troca, seja moeda fiat ou digital, seja
pública ou privada. Enfim, urge evitarmos três macroproblemas sociais:
1. Inflação provocada pelo desequilíbrio das contas públicas;
2. Aumento irresponsável da base monetária (como burla ao limite tributário constitucional);
3. Tributação ou imposição de qualquer tecnologia de troca.
Nesse diapasão, ousamos cunhar os princípios da não-inflação (sujeitando
o governante a referendo popular, na hipótese inflacionária), além dos
dois outros que nos parecem mais óbvios e evitam o último macroproblema:
1. Princípio da não extorsão pela tributação do dinheiro;
2. Princípio da livre escolha da tecnologia da troca.
Sustentamos que tais medidas e princípios sejam salutares, não somente
em relação aos criptoativos como profilaxia da tirania, mas também em
atenção aos ditames da razoabilidade e, da mesma forma, para assegurar
uma justa preservação patrimonial dos cidadãos, em especial dos mais
carentes. Por derradeiro e acima de tudo, acreditamos que tais princípios
contribuiriam para o reestabelecimento prático dos valores humanitários,
libertários e, em última análise, no enaltecimento dos nossos bens mais
preciosos e consagrados no amor e na defesa da vida.
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