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Renda Variável

• Crescimento muito grande
• Janeiro/2019: 820.000 CPFs
• Janeiro/2020: 1.500.000 CPFs
• Janeiro/2021: 3.230.000 CPFs



Diferenças entre
Renda Fixa - Renda Variável
• Poupança (sem imposto)
• Títulos Públicos
• Pré-fixados (x% ao ano)
• Atrelado à SELIC
• IPCA + juros

• Fundos de Investimentos
• Alíquota: 22,5% a 15%
• Tempo de investimento
• Imposto retido em maio e 

novembro

• Debêntures / CDBs / LCA / LCI

• Valorização imprevisível
• Ações
• Fundo de Ações
• Ouro (como ativo financeiro)
• Derivativos
• Opções (de ações, ouro, etc)
• Mercado Futuro ($, índices, juros, etc)
• Mercado a Termo (ações/ouro, outros)
• Commodities (petróleo, soja, milho, ...)



Renda Variável
 Operações comuns  vs Day-Trade

• Compra em um dia, vende em 
outro dia (pregões diferentes)

• Alíquota: 15% sobre lucro no mês
• Isenção mensal: 
• Soma das vendas até R$20 mil/mês

• Pode compensar prejuízo de um 
mês com lucros em meses e anos 
seguintes

• Imposto retido: 0,005% valor 
vendido

• Compra e Vende no mesmo pregão
OU

• Vende e Compra no mesmo pregão
• Alíquota: 20% sobre lucro no mês
• Pode compensar prejuízo nos meses 

seguintes e anos seguintes
• Imposto retido sobre o lucro em 

cada operação: 1% sobre o resultado

• DARF no código 6015 para TUDO



Fundos Imobiliários
FII

• Rendimentos distribuídos estão isentos de imposto de renda

• Apuração mensal

• Alíquota sobre lucro na venda das quotas: 20%

• Prejuízo de um mês pode ser deduzido de lucros futuros

• Não é renda fixa, mas valor da quota sofre influência da taxa 

de juros, como está acontecendo agora, com Selic subindo 

(2% para 2,75%)



“Criptoeconomia ??? ”
B itcoin é só a ponta do 

iceberg
Foi o primeiro uso da 
tecnologia Blockchain
O site www.coinmarketcap.com 

registra 9.114 criptoativos 
(moedas e tokens) em 

05/abril/2021. Surgem 10 a 20 
novas listagens a cada dia.



Criptoativos
Classificação Simplificada

• COIN TOKENS ou PAYMENT TOKENS ou Criptomoedas
• Usados principalmente para pagamentos / transações / reserva de valor.

• UTILITY TOKENS
• Tokens de utilidade dão acesso a algum serviço específico.

Ex: games on-line, taxas de execução, fidelização, governança, fãs de 
clubes, ... 

• SECURITY TOKENS
• Tokens securitizáveis estão atrelados a um ativo externo, sobre o qual exerce 

algum direito. São considerados ativos mobiliários e CVM deve regular.
Ex: Imóveis, Ações, Produtos, Direitos sobre rendimentos, sujeitos à 
valorização, especulação, reserva de valor, definição de propriedade/posse.

Non-Security Tokens - ex: precatórios / consórcios contemplados / Direito na 
venda de jogadores / garrafas de vinho / aberto a sua imaginação ... Sem CVM.
Non-Fungible Tokens (NFTs): tokens únicos, dando direito sobre obras de arte 
virtuais, colecionáveis, arquivos digitais exclusivos.



Criptomoedas
Uma criptomoeda é uma moeda digital descentralizada que se utiliza da tecnologia de blockchain e 

portanto da criptografia e de mecanismos de consenso para assegurar a validade das transações, 

evitando o gasto duplo (cópia ou “double spending”) e a criação de novas unidades da moeda 

(“mineração”). Ex: Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash, ...  Todavia, 

há criptomoedas “cunhadas” (minted) por uma instituição (empresa / fundação). 

Órgãos reguladores, como SEC/FED/FinCEN/CFTC, nos EUA e CVM/Bacen no Brasil, avaliam se 

esses criptoativos “cunhados” são valores mobiliários ou não e se tem lastro ou não.



Criptomoedas
As mais populares

Bitcoin (BTC)1 Bitcoin Cash 
(BCH)5

Ether(eum) (ETH)2

Litecoin (LTC)8Ripple (XRP)3  Cardano 
(ADA)9   



Stablecoins
Tether (USDT)4 USD Coin(USDC)19

Paxos standard (PAX)53 Dai (DAI)37

Binance USD (BUSD)66 TrueUSD (TUSD)59

Libra Diem (Facebook)PROJETO HUSD 
(HUSD)82

Substituir $ 91 trilhões em notas e moedas !?!

Como assim ? Quem vai deixar ?



Central Bank Digital Currency (CBDC)
Canadá
França

Banco Central Europeu/Bank of Japan/FMI
Bank of International Settlement (BIS)

Suécia
Tailândia

Cingapura
África do Sul

... China (DC-EP)
Com a palavra, o BACEN ! Grupo formado em 

ago/2020 ...



Como declarar no IRPF 2021 ?
• Código 81 – criptomoeda BITCOIN

• Código 82 – outras criptomoedas

• Código 89 – Outros criptoativos

• Tokens de utilidade (Utility Tokens) – servem para acessar algum serviço ou direito

• Tokens securitizáveis (security tokens) – atrelados a ativos mobiliários ou imobiliários

• Tokens não-securitizáveis (non-security tokens) – ativos financeiros não-mobiliários

• Tokens não-fungíveis  (ainda raros, mas já existem) – colecionáveis, token único, sem 

igual



Como tributar ?
• Ganho de capital sobre o lucro, como um bem 

qualquer
• Isenção: soma das vendas até R$35.000,00 por mês
• Alíquota: 15% sobre o lucro
• Não há compensação de prejuízos de um mês para o 

outro
• Código do DARF é 4600 (como ganho de capital)
• Pagamento até último dia útil do mês seguinte das 

operações
• Não há cobrança diferente para Day-Trade
• Mercado cripto funciona 24/7/365 (!!!)



IN 1888/2019
• Obrigação de reportar as transações com criptoativos

• Relatórios mensais
• Entregue pelo aplicativo Coleta Nacional, no e-CAC da Receita 

Federal
• São três tipos de declaração:
1. Operações realizadas em exchanges nacionais;
2. Operações realizadas com exchanges no exterior;

• Realizadas por PFs ou por PJs (soma de operações > 
R$30.000,00)

3. Operações realizadas sem exchanges
• Operações peer-to-peer (pessoa a pessoa)
• Realizadas por PFs ou por PJs (soma de operações > 

R$30.000,00)



Obrigado 
pela atenção !

Caracol – Canela/RS
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