As criptomoedas e os
desafios regulatórios e fiscais
Diogo de Castro Ferreira

Introdução
O hiato temporal existente entre o surgimento da moeda física e o advento do cartão de crédito permitiu que as alterações no ato de compra e venda fossem sendo assimiladas
paulatinamente. O mesmo não se pode dizer a respeito do
que vem no bojo das recentes inovações tecnológicas, visto
que atualização e defasagem ocorrem quase que simultaneamente. A despeito de a tecnologia ser parte indissociável da vida social, há fenômenos ainda pouco abordados
no âmbito jurídico brasileiro, justamente pela dificuldade
encontrada em acompanhar a dinâmica dos mesmos. Um
desses fenômenos são as moedas digitais.
Com isso, o presente artigo busca abordar os desafios
oriundos do surgimento das criptomoedas65, moedas digitais e paralelas. Essas moedas vêm sendo cada vez mais
65. Etimologia: do grego criptos, que significa “escondido”, “secreto”.
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utilizadas por pessoas ao redor do mundo como forma de
pagamento em transações de bens e serviço.
A partir desta constatação, pretendo abordar o assunto
a partir de três eixos principais. Em um primeiro momento, faremos uma breve abordagem histórica das moedas e
traremos um conceito fora do direito para as criptomoedas.
Sequencialmente, trabalharemos com o primeiro desafio de ordem conceitual - que se apresenta da seguinte maneira:
como definir juridicamente um fenômeno extremamente
complexo e multifacetado? Nesse tópico é possível observar
os múltiplos tratamentos dados por diversos países e os riscos
de adoção de uma definição “engessada” para o fenômeno.
Outro desafio que será enfrentado consiste na enorme
dificuldade em se definir mecanismos efetivos de fiscalização
das criptomoedas. Em nosso contexto de imensa volatilidade
do capital em um mundo globalizado, haveria soluções internas efetivas, ou os países terão que montar redes de cooperação para que haja um efetivo controle fiscal das operações
que utilizam esse tipo de moeda?
A partir de um referencial, delineado pelas transformações teóricas e práticas a respeito da concepção sobre o
dinheiro, especialmente o virtual, o presente artigo busca
abordar os novos desafios que surgem com o advento das
moedas criptografadas. Pretende-se fazer um esforço a fim
de desvendar possíveis caminhos a serem adotados na fixação de parâmetros de definição de sua natureza jurídica, utilizando como exemplo o caso brasileiro e de outros países,
bem como refletir sobre as formas de tributação com base
no ordenamento jurídico pátrio e os enormes desafios fiscais
impostos aos países ao redor do mundo.

1. Conceito e aspectos históricos
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Moeda ou dinheiro, em sentido amplo, é algo que as
pessoas consideram possuir a capacidade de representação de
outros elementos em trocas sistemáticas de bens e serviços.
Antes do surgimento desse elemento de trocas, o escambo
era o meio usual através do qual as transações ocorriam. Uma
pessoa em um vilarejo possuía trigo, mas necessitava de sandálias, então ela buscava outra que produzia ou detinha um
excedente de sandálias, mas precisava de trigo, e a troca era
feita. O maior problema de um modelo econômico baseado
em transações de bens e serviços que possuem valores intrínsecos é a falta de padronização dos meios de troca, bem
como, em muitos casos, a perecibilidade e a dificuldade de
armazenamento do objeto a ser transacionado. Além disso,
era necessário conciliar o interesse das partes e ficar à mercê
de bens e serviços que, por vezes, detinham baixa liquidez.
Um avanço extraordinário na história monetária surge
quando o ser humano passa a adotar dinheiro desprovido de
valor intrínseco. O primeiro registro histórico desse avanço surgiu na antiga Mesopotâmia e está relatado no Código
de Hamurabi, talhado em rocha em aproximadamente 1772
a.C. O referido documento elenca leis escritas que demonstram que, à época, já se usavam os conhecidos siclos de prata
em transações financeiras. Os referidos siclos não eram moedas, mas sim 8,33 gramas de prata. O referido avanço marca
a transição da utilização de bens com valor intrínseco, como
o trigo, por exemplo, que serve como alimento, para a de
objetos com valores convencionados pelo homem.
Hoje, após o surgimento da economia moderna, da adoção de um sistema monetário amplo e, principalmente, do
imenso marco que foi o advento do crédito, a dinâmica do
mercado mudou completamente e as transações com moedas
físicas foram praticamente substituídas por dinheiro digital.
Hoje utilizamos os cartões de crédito e débito, pagamos con299
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tas com um toque em nosso smartphone e compramos ações
de outros países com um clique em nosso home broker. A
virtualização do dinheiro o tornou volátil, criando para os
Estados modernos novos dilemas, principalmente no campo
da tributação. Nesse contexto que mistura a tecnologia com
o mercado moderno é que surgem as criptomoedas.
As criptomoedas, como o próprio nome diz, são viabilizadas por um sistema de métodos criptográficos que, por sua
vez, são expressos por técnicas que possibilitam a proteção de
dados transmitidos e armazenados, a partir da transformação
de informações legíveis em códigos ininteligíveis. Desta forma, os avanços tecnológicos nas áreas da informática, com o
advento da rede mundial de computadores, a internet, bem
como e das comunicações, permitiu o surgimento de moedas desregulamentadas e descentralizadas. Exemplifica-se
esta modalidade monetária tomando uma famosa ferramenta
de compra, o bitcoin. Em termos técnicos:
O bitcoin utiliza a tecnologia de um sistema de registro de transações em rede de dados peer-to-peer
(P2P), conhecida como blockchain, ou cadeia de
blocos, para ser transferido, comprado e vendido,
sem necessidade de autenticação e verificação de uma
terceira parte. Trata-se, pois, de uma criptomoeda,
como outras menos conhecidas - litecoin, worldcoin, olidcoin, ixcoins, coinbuck, betacoin, tenebrix.
zcash, para citar algumas dentre as mais de mil que
existem agora, segundo alguns levantamentos. Uma
das suas características básicas é não contarem com
uma autoridade central responsável pela liquidação e
compensação das transferências realizadas, a partir de
mecanismos institucionalizados. A tecnologia utiliza
enigmas computacionais da criptografia para regular
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e limitar a criação de bitcoins, assegurar o anonimato
dos participantes e registrar as transações realizadas
em um livro-caixa contábil (ledger), como forma de
impedir o gasto duplo ou mesmo ilimitado da moeda, ou seja, que um usuário possa gastar o mesmo
bitcoin mais de uma vez. É, portanto, um sistema
de pagamento e um sistema de registro de transações
inovador, descentralizado e privado, com grau de segurança bastante elevado, mas sem salvaguardas ou
garantias do Estado (CARVALHO et al., 2017, p. 3).

Antes de avançarmos na conceituação das criptomoedas,
faz-se pertinente fixar a premissa segundo a qual a concepção de moeda vai além de mera imposição estatal. Soma-se a
isso o fato de que o fenômeno expresso nesse conceito é de
cunho social, pois moeda é algo amplamente reconhecido
como detentor de valor para fins de ser usado em trocas de
bens e serviços. Atenta-se para a indagação de Fobe a esse
respeito e para a sua respectiva consideração:
Afinal, o que efetivamente constitui uma moeda? O
que define um instrumento como sendo suficiente
para carregar, em si, um valor reconhecido por determinada sociedade? A proposta que se defende é que,
além de uma mera imposição estatal, a moeda é, antes
de tudo, um fenômeno social. É o reconhecimento
por uma comunidade que faz com que certo meio
circulante tenha valor e seja amplamente aceito para
intermediar trocas e transações (FOBE, 2013, p. 6).

Além disso, é importante também pontuar alguns aspectos conceituais importantes acerca das moedas virtuais e
criptomoedas. Nesse sentido, verifica-se que:
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Há uma certa confusão terminológica entre as três
denominações (digitais, virtuais e criptomoedas)
que pode vir a dificultar a apreensão das características específicas a cada uma. Em termos gerais, pode-se identificar uma evolução tecnológica a partir
das moedas digitais originalmente concebidas até as
criptomoedas, dentre as quais o Bitcoin é apenas um
exemplo. A seguir, foi desenhada uma proposta de
diferenciação que leva em consideração especificidades de cada tipo monetário. Tanto as moedas virtuais quanto as criptomoedas são exemplos de moeda
digital, uma vez que ambas precisam do suporte da
rede para garantir sua circulação. Suas transações não
ocorrem, portanto, sem que os usuários estejam conectados à internet (FOBE, 2016, p. 47).

Fobe concorda que moedas virtuais e criptomoedas são
exemplos de moeda digital, visto que ambas necessitam do
suporte da rede para garantir sua circulação. Suas transações
não ocorrem, portanto, sem que os usuários estejam conectados à internet (FOBE, 2016, p. 47). Nesse sentido, a
característica principal do referido tipo monetário, alem do
suporte de rede necessário, é o seu alcance global.
Podemos inferir que o principal elemento diferenciador
entre moedas virtuais e criptomoedas está no fato de haver
ou não um ente central que exerce controle:
Moeda virtual seria, assim uma generalização que
engloba desde sistemas de pontuação oferecidos por
lojas (bônus cujo valor é estabelecido por um ente
central – um supermercado, por exemplo – e cuja
utilização resume-se aos bens disponíveis naquele
contexto – ou seja, os pontos não podem ser trocados
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por dinheiro no caixa, eles têm de ser trocados por
produtos) e valores acumulados em jogos de RPG
online, até o próprio Bitcoin (FOBE, 2016, p. 51).

As abordagens conceituais são importantes para que aloquemos o objeto de análise no seu devido horizonte a fim de
que receba a ponderação que lhe é cabida. Desta maneira, é
preciso que fiquem claras as implicações existentes no que
tange às criptomoedas e às moedas virtuais.
Desta forma, em uma primeira análise - ainda fora do direito -, sem pretender abordar uma definição exaustiva, partimos
de aspectos técnicos e sociológicos para fixar o conceito. Assim,
é possível conceituá-las como espécie do grupo moedas paralelas, pois não possuem a chancela do Estado. De igual modo,
também é possível considerá-las moedas digitais, dado seu caráter de necessária relação de dependência com a internet.

2. A natureza jurídica das criptomoedas e os
desafios conceituais
As primeiras discussões acerca da natureza jurídica das criptomoedas estavam focadas no reconhecimento ou não de seu
caráter monetário. Hoje, porém, tem-se adotado um enfoque
mais pragmático e direcionado à regulamentação desses ativos.
Fato é que existe enorme controvérsia acerca dessa natureza jurídica, não apenas no Brasil, mas também no resto do mundo.
Em sua dissertação, Fobe relata que, dos vinte e nove
países que se manifestaram de maneira formal ou informal
sobre a natureza jurídica das criptomoedas, ao menos treze
categorias distintas foram observadas, conforme demonstra o
gráfico abaixo (FOBE, 2016, p. 71):
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Gráfico 01: Classificações jurídicas atribuídas ao Bitcoin,
por número de países. Fonte: O bitcoin como moeda paralela – uma
visão econômica e a multiplicidade de desdobramentos jurídicos.
A definição da natureza jurídica das criptomoedas é algo
de suma importância para fins de definições acerca da sua tributação, da sua não tributação e, em caso de tributação, para
delimitar quais tributos incidirão. No Brasil, ainda não há um
marco regulatório acerca das criptomoedas. A Receita Federal
do Brasil foi a primeira a se manifestar sobre a discutida natureza jurídica, atribuindo o caráter de “ativo financeiro” para
fins de incidência do imposto de renda. Há menção expressa
sobre isso no manual de perguntas e respostas do órgão referente ao imposto de renda pessoa física do ano de 2018:
447 – As moedas virtuais devem ser declaradas? Sim.
Moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam consideradas como moedas nos termos do marco regulatório atual, devem ser declaradas na ficha “Bens e Direitos” como “outros bens”,
304
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uma vez que podem ser equiparadas a ativos financeiros. Elas devem ser declaradas no valor da aquisição (BRASIL, 2018, p, 182).

Desta forma, surge o primeiro desafio: o de cunho fiscalizatório. Como lidar com os diferentes tratamentos dados pelos
países a esses ativos em um mundo cada vez mais globalizado,
com transações virtuais e dinâmicas e, não menos importante,
em um contexto de altíssima volatilidade do capital? Será que
uma fiscalização nacional será suficiente, tendo em vista que as
transações ocorrem de forma criptografada e na rede mundial
de computadores? Como definir a natureza jurídica de um
ativo tão complexo e mutável? Poderia uma definição engessada deixar de fora elementos importantes das criptomoedas e
até mesmo criar entraves no próprio ato fiscalizatório?
Não pretendemos, aqui, responder a essas perguntas,
pois navegar pelas respostas demandaria uma análise muito
mais ampla. Não obstante, a identificação dos desafios é um
passo inicial e significativo para que pensemos sobre quais
caminhos deverão ser seguidos. Nesse sentido, é justificável
que seja compreendido o contexto histórico e tecnológico
atual para que possamos pensar em respostas eficientes.
Na tentativa de vencer as aparentemente intransponíveis
barreiras impostas por um mundo tecnológico e globalizado,
em que o capital, em suas variadas formas, flui com apenas
um clique, os Estados vêm buscando formas cooperação.
Um dos exemplos notórios no âmbito fiscal é o plano de ação
BEPS66, termo que representa esquemas agressivos de planejamento tributário com a finalidade precípua de transferências de lucros para os países considerados paraísos fiscais, ou
66. BEPS é um acrônimo derivado do termo em inglês Base Erosion and Profit
Shipping, que em português significa Erosão de base e transferência de lucros.
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seja, que possuem uma baixa ou inexistente tributação. O
objetivo principal desse plano, que surgiu em 2013, traçado
pelos países da OCDE, é o desenvolvimento de estratégias e
políticas que, de maneira integrada internacionalmente, sirvam para reduzir a evasão fiscal em escala global.
No mesmo sentido de combinação de esforços entre países, dessa vez para contornar o anonimato virtual e restringir a
liberdade total possibilitada pelo ciberespaço, surge a iniciativa
ITOM, Illegal Trade on Online Marketplaces, liderada pela Holanda em conjunto com os Estados Unidos e a União Europeia. Trata-se de um plano financiado pela UE e executado
por polícias especiais como a Europol (UE), a Eurojust (UE), o
FBI (EUA) e a BKA (Alemanha). O o objetivo principal dessa
iniciativa é o de reduzir o cyber-anonimato e tornar possível o
rastreamento de usuários que se escondem na rede para praticar atividades criminosas. O plano possui três eixos, sendo o
último deles especificamente o Bitcoin (FOBE, 2016, p. 76).
Atento a essas questões, mas sem avançar no aspecto de
elaboração de um plano estratégico, o Banco Central do
Brasil, em 19 de fevereiro de 2014, emitiu o Comunicado
nº 25.306, esclarecendo sobre os riscos decorrentes da aquisição das chamadas “moedas virtuais” ou “moedas criptografadas” e da realização de transações com elas (BACEN,
2014). No âmbito do Congresso nacional, sobre o tema, tramita o PL 2.303/2015. O referido projeto demonstra como
a complexidade do assunto das criptomoedas pode ser um
entrave no desenvolvimento de leis eficazes e com amparo
na realidade fática por parte do legislativo. Sua ementa “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem
aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do
Banco Central” (BRASIL, 2015). Em resumo, o conteúdo da
proposta consiste em regular o mercado de criptomoedas da
mesma forma com que é regulado o mercado de cartões.
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A proposta apresenta dois graves problemas: o primeiro de natureza regulatória, uma vez que a regulamentação
proposta seria inviável, uma vez que se apresenta inadequada
frente à dinâmica de utilização das criptomoedas. O segundo
se dá no aspecto teórico, uma vez que há atribuição da natureza jurídica de “arranjos de pagamento”, conceito engessado e que não abrange a multiplicidade de possíveis usos das
moedas criptografadas, como veremos adiante.
Desta forma, surgem dois grandes desafios que levantaremos na nossa abordagem. Primeiramente, qual caminho deverá seguir o Brasil na conceituação jurídica das criptomoedas para fins de tributação, hoje consideradas pela Receita
Federal como ativos financeiros, uma vez que os criptoprotocolos assumem múltiplas funções? Um conceito estanque
e engessado não seria limitador e distante da essência tecnológica e multifacetada de software open source67, real identidade
do objeto regulamentado? Internamente, seria possível estabelecer mecanismos eficientes de fiscalização das operações
envolvendo as moedas criptografadas, ou essa efetividade estaria atrelada a medidas de cooperação internacional?

3. A tributação das criptomoedas no direito
brasileiro e os desafios fiscais
Como já comentado, a Receita Federal do Brasil foi a
primeira instituição a se manifestar de forma oficial acerca da
natureza jurídica das criptomoedas, dando a elas o status de
ativo financeiro. Desta forma, seria inegável a incidência de
imposto de renda.
67. Open source é um termo em inglês que significa código aberto. Isso
diz respeito ao código-fonte de um software, ou programa, que pode ser
adaptado para diferentes fins.
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Apesar de, juridicamente, não serem consideradas moedas – e não existir, portanto, cotação por um órgão oficial –
as criptomoedas são tidas como bens de valor econômico e
possibilitam o acréscimo patrimonial em eventual venda, por
exemplo. Dessa forma, nos termos do art. 153, inciso III, da
Constituição Federal e art. 43 do Código Tributário Nacional
(CTN), o Imposto de Renda incidirá sobre o acréscimo patrimonial, que é tido pela legislação como a aquisição de renda.
É possível também que haja a incidência do Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Pois, nos termos do artigo 155, I e § 1º, da Constituição e artigos 35 a
42, do CTN, pode-se constatar que o seu fato gerador é a
transmissão causa mortis e a doação de quaisquer bens ou
direitos (BRASIL, 1988; BRASIL, 1966). Desta forma, pelo
fato de a criptomoeda possuir a qualidade de “ativo financeiro”, sendo dotada de valor econômico, pode ser tributada
pelo referido imposto estadual de duas formas: quando houver a transmissão a título gratuito, por meio de uma doação,
ou quando houver a transmissão desses ativos para herdeiros,
diante da hipótese de transmissão causa mortis.
Outra possibilidade que se discute é a de incidência de
ISS sobre a intermediação de compra e venda de moedas
criptografadas. E isso porque, uma vez que no item 10.02
da lista anexa do ISS, encontramos o seguinte fato gerador:
“agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer”68.
Para aqueles que defendem a natureza jurídica de moeda
alheia ou paralela ao sistema financeiro nacional, poderíamos
estar, inclusive, diante da possibilidade de incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e do Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
68. Cf. <http://191.209.62.194:8080/issweb/temp/Cnae_X_Item_Lista_Servicos.pdf>. Acesso em: 8/4/2018.
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Por fim, é necessário pontuar que nenhuma dessas questões está fechada, uma vez que a própria natureza jurídica das
criptomoedas é discutível no direito brasileiro e comparado,
carente de um marco regulatório que a defina em nosso país.
No Brasil, o debate mais comum gira em torno da conceituação como moeda, ainda que paralela, ou bem. Após sua
manifestação sobre o tema em 2014, o Banco Central do Brasil emitiu, em 2017, novo comunicado ressaltando a falta de
definição jurídica das moedas criptografadas (BACEN, 2017).
Para se ter uma ideia da multiplicidade de funções e usos
que há em uma criptomoeda, é possível citar o exemplo dos
bitcoins, talvez a mais popular das moedas criptografadas.
Recentemente, a rede Lightning Network69 implementou uma
plataforma para a celebração de contratos inteligentes com
transações via bitcoins. Trata-se de uma rede descentralizada
que usa a funcionalidade de contrato inteligente no blockchain
para permitir pagamentos instantâneos em uma rede de participantes. Em outras palavras:
Uma das inovações permitidas pela blockchain é a
criação de smart contracts: contratos autoexecutáveis
regidos apenas por código. Tais contratos permitem
que indivíduos acordem entre si transações de bens e
valores associados à blockchain que seriam automaticamente executadas assim que as condições contratuais escolhidas fossem cumpridas. Surgiria, então,
uma dinâmica que dispensa a necessidade de confiança - seja na outra parte envolvida, seja no sistema jurídico estatal - para o estabelecimento de relações contratuais envolvendo bens e valores de todos os tipos.
Os smart contracts seriam assim, uma concretização
69. Cf. <http://lightning.network/how-it-works/>. Acesso em: 8/4/2018.
309

in ovaç ão e pro d u ç ão d o d irei to

quase literal da ideia de “Code is Law” de Lawrence
Lessig - funcionariam alheios e independentes do poder jurisdicional do Estado contemporâneo (GONÇALVES; CAMARGOS, 2016, p. 207).

Outra funcionalidade se dá com relação à Internet das
Coisas (IoT)70, que é uma espécie de rede de objetos físicos,
partindo do uso da internet para o controle desses objetos,
como carros elétricos, por exemplo. Recentemente, a empresa Chubu Electric Power Co Inc, em parceria com uma
startup da Internet das Coisas, a Nayuta, realizou uma operação usando Bitcoin com LN para pagar um carro elétrico
em uma estação de carregamento. Foi, talvez, o primeiro
uso prático do Bitcoin na indústria da IoT. A operação se
deu através do envio do pagamento Bitcoin para uma estação
de carregamento de veículo elétrico conectada a um carro.
Quase imediatamente, a estação de carga processou o pagamento e começou a carregar o veículo. A transação se deu
por meio da já mencionada Lightning Network71.
Em um contexto de globalização crescente e de ampliação da virtualização financeira, Fobe destaca aspectos importantes sobre a correlação das criptomoedas com os desafios
impostos nesse cenário:
É muito interessante observar como o Bitcoin, de
uma certa forma, parece exacerbar dois aspectos da
globalização que nunca foram muito bem resolvidos
pelos Estados – a potencialidade e os perigos da interconexão em rede propiciada pela internet, e a ausên70. Do inglês, Internet of Things, IoT.
71. Cf.: <https://www.coindesk.com/japans-third-largest-electric-provider-testing-bitcoin-lightning/>. Acesso em: 8/4/2018.
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cia de órgãos de controle e supervisão supranacionais
que sejam, de fato, eficazes. Por personificar a descentralização e o pseudononimato – que são inerentes ao atual momento globalizado em que vivemos
–, o Bitcoin traz consigo os mesmos problemas que
os Estados não conseguem enfrentar quando certas
questões exigem tanto uma postura supra-nacional
quanto a soma de esforços para que sejam abordadas
e solucionadas (FOBES, 2016, p. 77).

Tudo parece apontar para a necessidade de adoção da referida postura supra-nacional. No entanto, quais seriam os desdobramentos da crescente necessidade de formação de estruturas
supra-nacionais de poder e articulação? Até quando articulações para fins específicos serão suficientes e não serão substituídas por uma nova espécie de comando ou governo organizado
de maneira global? Só o tempo poderá nos trazer essas respostas.

Conclusão
Muitos são os desafios que se apresentam frente à crescente utilização das moedas criptografadas ao redor do mundo. O maior deles, sem dúvida, é o de cunho fiscalizatório,
visto que, conforme abordado, uma fiscalização meramente
nacional provavelmente não será suficiente e a questão demandará, mais uma vez, a integração entre países no sentido
de fixar estratégias e parâmetros regulatórios e fiscalizatórios.
Outro importante desafio a ser superado é vencer as barreiras legislativas. No Brasil, sequer há um marco legal que
defina a natureza jurídica das criptomoedas, fato que cria
insegurança jurídica e abre caminho para arbitrariedades no
âmbito fiscal. Não se pode esquecer de que a ausência de
definição legal acerca do caráter jurídico pode ensejar a tri31 1
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butação indevida desse ativo financeiro, gerando estado de
insegurança permanente para os entes e para o contribuinte.
Além disso, por se tratar de matéria extremamente técnica e complexa, uma regulamentação eficiente e correta dependeria de uma abrangente compreensão do que se trata
essa tecnologia. E isso ao se pensar principalmente em sua
essência multifacetada, chegando-se à noção de que, muito provavelmente, uma definição engessada não é suficiente
para abranger a integralidade do objeto.
O fato é que as moedas criptografadas já são uma realidade social e econômica e a discussão acerca delas vai muito
além de se permitir ou proibir e, claro, de simplesmente regulamentar sem o necessário aprofundamento técnico e teórico.
A discussão deve, para além do direito, ser pautada pela possibilidade - ou não - de promoção de uma fiscalização efetiva
dessas informações por parte do Estado. Até o momento, as
peças desse imenso quebra-cabeça encontram-se espalhadas.
Os entraves tecnológicos a serem ultrapassados são grandes e
é possível inferir que o avanço das criptomoedas tem o potencial de exigir uma verdadeira reinvenção do Poder Público.
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