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CRIPTOATIVOS 

  

Conceito: 

       Os Criptoativos são representações de 

valores que só existem em registros digitais. A 

transação destas representações é feita entre 

indivíduos ou empresas sem a intermediação de 

uma instituição financeira. 
 



  

                                                                    
CRIPTOMOEDA 

  

Conceito: 

       Uma Criptomoeda ou Cibermoeda é um 

meio de troca, geralmente descentralizado, que 

se utiliza da tecnologia de blockchain e 

da criptografia para assegurar a validade das 

transações e a criação de novas unidades da 

moeda.[1] 
 

Fonte de pesquisa: Wikipédia 



  

                                                                    
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

  

        
         Com a Instrução Normativa RFB nº 

1888/2019, a Receita Federal tornou obrigatória 

a prestação de informações sobre operações com 

criptoativos para pessoas físicas e jurídicas. 



  

                                                                    
TIPOS DE CRIPTOATIVOS 

  

        
         Além das Criptomoedas existem mais de 6 

mil tipos de criptoativos. 



  

                                                                    
TIPOS DE CRIPTOATIVOS 

  

        
         NFTs (tokens não-fungíveis): criptoativos 

colecionáveis que representam ativos tangíveis e 

intangíveis como obras de arte, itens de 

videogames, música, vídeos, carros e imóveis. 

Atualmente, a blockchain mais usada na criação 

de NFTs é o Ethereum. 



  

                                                                    
TIPOS DE CRIPTOATIVOS 

  

        
         Stablecoins: criptomoedas com lastro em 

algum ativo estável, controlando assim a 

volatilidade. Elas podem estar vinculadas a 

moedas fiduciárias, metais preciosos ou 

commodities. 



  

                                                                    
TIPOS DE CRIPTOATIVOS 

  

        
         Finanças descentralizadas (DeFi): 

criptoativo que replica os serviços financeiros 

atuais, mas sem intermediários. 



  

                                                                    
TIPOS DE CRIPTOATIVOS 

  
 

               Web3: criptoativo que devolve a posse 

dos dados aos usuários, tentando assim 

promover uma internet descentralizada, sem a 

intermediação das big techs. 



  
                                                                    

TIPOS DE CRIPTOMOEDAS 
  

 

         Existem mais de 5 mil criptomoedas em 

circulação no mundo – 60% das transações se 

concentram em bitcoin. Além dela, as mais 

conhecidas são: 

 

*Bitcoin cash:  projetado para ser um sistema de 

dinheiro eletrônico mais escalável, mais barato e 

mais rápido de usar do que a criptomoeda original. 

 



                                                                      
TIPOS DE CRIPTOMOEDAS 

  

*Ethereum: é uma plataforma que permite a 

programação de aplicativos descentralizados, 

contratos inteligentes e transações da 

criptomoeda Ether e vários tokens. Tudo isso 

baseado na tecnologia da Blockchain, que surgiu 

juntamente com o Bitcoin. 

 

*Ripple: é uma criptomoeda funciona em larga 

escala facilitando transferências entre diferentes 

moedas fiduciárias através de uma rede global 

de parceiros denominada RippleNet. 



                                                                      
TIPOS DE CRIPTOMOEDAS 

  

*Litecoin: é uma criptomoeda, descentralizada e 

compartilha do mesmo código do Bitcoin, é 

muitas vezes chamada de prata das 

criptomoedas, referindo-se ao bitcoin como 

ouro. O Litecoin já funciona há mais de 7 anos e 

foi uma das primeiras criptomoedas criadas, em 

outubro de 2011.  

*Peercoin: Criado no final de 2012, o Peercoin 

também conhecido como PPCoin ou PPC, é uma 

moeda digital totalmente descentralizada. 



  

                                                                    
TIPOS DE CRIPTOMOEDAS 

  

 

           O Bitcoin, a primeira criptomoeda 

descentralizada, foi criado em 2009 por um 

usuário que usou o pseudônimo Satoshi 

Nakamoto.[2] Desde então, muitas outras 

criptomoedas foram criadas. 

Fonte de Pesquisa: Wikipédia 



  

                                                                    
CRIPTOATIVOS x CRIPTOMOEDAS 

  
“Toda criptomoeda e um criptoativo, mas nem 

todo criptoativo é uma criptomoeda”. 

 

Criptoativos: É um valor intangivel que não 

possui substância física, representados por 

valores que só existem em registro digitais. 

Criptomoedas: É um tipo de criptoativo usado 

em transaçôes financeiras virtuais, conhecidas 

como moedas digitais.   



1 

CRIPTOATIVOS x CRIPTOMOEDAS  

 

Criptoativos: Sua propriedade é verificada por meio de 
uma senha, dificultando assim o autor das transações. 

 

Criptomoedas: Não tem lastro oficial, ou seja, não são 
emitidas nem reguladas por uma autoridade monetária. 
Não devem ser confundidas com moedas eletrônicas, 
que estão previstas na legislação brasileira.  



                                                                      
BLOCKCHAIN 

 
É uma espécie de livro razão da contabilidade 

que reune informações de todas as transacões 

realizadas. Essas tais informações são 

distribuidas numa rede de computadores 

espalhadas pelo mundo. 

 

É uma DLT, uma sigla em inglês que significa: 

“Distributed Ledger Tecnology”, ou, 

“Tecnologia de Contabilidade Distribuida”. 

 

 
 

  
 



  

                                                                    
ÓRGÃOS 

REGULAMENTADORES 

 
BACEN 

RECEITA FEDERAL 

CVM 

 
 

 
 

  
 



  

                                                                    
REGULAMENTAÇÃO DOS 

CRIPTOATIVOS NO BRASIL 

 
         O Brasil ainda não tem uma legislação 

específica em vigor para os criptoativos. 

        O que existe são iniciativas de órgãos 

públicos e projetos de lei em tramitação no 

Congresso. 

 
 

  
 



  

                                                                    
REGULAMENTAÇÃO DOS 

CRIPTOATIVOS NO BRASIL 

 
BACEN: A primeira manifestação de uma 

entidade oficial sobre os criptoativos veio do 

BACEN, em 19 de fevereiro de 2014.  

 



  

                                                                    
REGULAMENTAÇÃO DOS 

CRIPTOATIVOS NO BRASIL 

 
RECEITA FEDERAL: Com a Instrução 

Normativa RFB nº 1888/2019, a Receita Federal 

tornou obrigatória a prestação de informações 

sobre operações com criptoativos para pessoas 

físicas e jurídicas  

 



  

                                                                    
REGULAMENTAÇÃO DOS 

CRIPTOATIVOS NO BRASIL 

 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

(CVM): A CVM se manifestou pela primeira vez 

sobre os criptoativos em 2017, com notas 

públicas. Dois anos depois, a Autarquia 

estabeleceu as diretrizes para o funcionamento 

do próprio sandbox regulatório.  

 



  

                                                                    
REGULAMENTAÇÃO DOS 

CRIPTOATIVOS NO BRASIL 

 
PROJETOS DE LEI: 

 

PL 2303/2015 

PL 2060/2019 

PL 3825/2019 

PL 3949/2019 

PL 4207/2020  

 



  

                                                                    
CRIPTOATIVO NA 

DECLARAÇÃO DO IRPF 

 
Obrigatoriedade de Declarar 

Operações com Criptoativos 

Penalidades 

 
 



  

                                                                    
CRIPTOATIVO x AÇÕES NA 

DECLARAÇÃO DO IRPF 
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