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1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS GERAIS SOBRE A 
NOVA TECNOLOGIA NFT

Um mercado novo que movimentou cifras milionárias no ano de 2021 e 
cuja perspectiva para o ano de 2022 é de um crescimento exponencial. 
NFT é uma tecnologia relacionada aos criptoativos que trouxe um novo 
formato de realizar negócios na internet. Alguns dados interessantes 
sobre NFT: seu uso cresceu 11 mil porcento no ano de 2021 e a coleção 
de arte mais cara de NFT vale mais de 13 bilhões de reais.

Mas afinal, o que é um NFT? Porque o NFT tem atraído tanto interesse e 
movimentado valores tão relevantes em todo o mercado mundial? E qual 
é a sua relação com Direitos Autorais?

NFT é uma sigla em inglês que significa “Non-Fungible Token”. Traduzindo: 
token não fungível. 

A não fungibilidade de um bem, marcada na sigla pela qual essa tecnologia 
ficou conhecida – NFT, é a chave para compreender a sua aplicação. Nos 
termos do art. 85 do Código Civil: “São fungíveis os móveis que podem 
substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade”. 

Um bem infungível é aquele que é único e insubstituível, que não pode 
ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade. 
O exemplo perfeito e mais ilustrativo de algo infungível é  - e sempre - foi 
uma obra de arte. 

Mas é importante destacar que a infungibilidade não é inerente somente 
à arte. Essa ressalva é importante porque, neste artigo, será abordada a 
questão relacionada ao Direito Autoral, que também está atrelada a obras 
de arte. E, sem esse esclarecimento, poderia ser passada a falsa impressão 
de que a infungibilidade é uma característica exclusiva das obras de arte.

O grupo que publica o dicionário Collins, que elegeu NFT como a palavra 
do ano de 2021, define-o como “um certificado digital exclusivo, 
registrado em um blockchain, que é usado para registrar a propriedade 
de um ativo, como uma obra de arte ou um colecionável”1. 

F1 

1 https://exame.com/future-of-money/dicionario-collins-anuncia-que-nft-e-a-principal-palavra-de-2021/

https://exame.com/future-of-money/dicionario-collins-anuncia-que-nft-e-a-principal-palavra-de-2021/
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F1 

2 O blockchain é uma tecnologia que se utiliza da criptografia para permitir a comunicação e interação anônima 
entre indivíduos, com base em uma estrutura descentralizada, imutável e absolutamente transparente. Por meio 
dele, os usuários deixam de ser a origem da oferta e se tornam intermediários que administram e controlam coleti-
vamente o mercado.

Ao submeter o bem digital à tecnologia NFT, este se transforma em um 
bem único, exclusivo e insubstituível, cuja autenticidade é certificada pela 
assinatura digital em blockchain2. Desse modo, por mais que inúmeras 
pessoas compartilhem a mesma imagem digital, ao ter o criador vinculado 
ao NFT, ele passa a deter a imagem “original”, ou seja, o atestado digital, 
verificado por blockchain, que transforma aquele bem digital no original e 
o destaca das cópias feitas a partir dele.

E é justamente a possibilidade de transformar um ativo digital em um 
bem único, exclusivo e insubstituível que abriu uma porta importante 
para artistas de todo o mundo. Ou seja, através de um NFT, é possível 
criar uma obra de arte digital, tornando-a única.

Mas a sua utilização pode ir além disso. Itens como músicas, vídeos, fotos, 
acessórios para utilização em jogos – roupas, armas etc. – ou no Metaverso; 
cartas colecionáveis, mensagens e até postagens em redes sociais também 
podem ser certificadas digitalmente via NFT e se tornarem bens únicos.

SEGUE LISTA DE ALGUNS NFT´S QUE FICARAM 
MUNDIALMENTE FAMOSOS NO ANO DE 2021:

• Venda por 500 mil dólares do meme da menina em frente ao incêndio;

• O gif animado de Nyan Cat, um meme de um gato voador criado em 
2011, também foi vendido por 500 mil dólares:
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• O fundador do Twitter, Jack Dorsey, negociou o NFT do primeiro tuíte 
publicado e recebeu por isso ofertas que chegaram a 2,5 milhões de 
dólares;

• O artista WhIsBe vendeu uma animação de 16 segundos de um urso 
dourado por 1 milhão de dólares;

• O artista Beeple vendeu sua arte de colagem de imagens denominada 
Everydays: the First 5000 Days em NFT por 69,3 milhões de dólares, que 
hoje está entre as obras de artes mais caras vendidas por um artista vivo:

• O CryptoPunk de um macaco de gorro laranja e corrente de ouro, 
gerado por um algoritmo e sendo classificado como o mais raro da 
coleção, foi vendido por mais de 9 milhões de dólares:

• Ocean Front, um dos desenhos mais conhecidos do artista Beeple 
(pseudônimo do norte-americano Michael Joseph Winkelmann), 
criado em 2019 e revendido em março/2021 por 6 milhões de dólares.

Dentre os mais relevantes NFT´s indicados acima, constata-se que a 
maioria são obras de arte, sendo incontestável o protagonismo destas 
nesse novo mercado.
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Mas aí surge o primeiro questionamento: a tecnologia NFT pode garantir 
que a obra digital não seja copiada ou reproduzida? A resposta é: 
certamente não!

A tecnologia NFT não impede a reprodução ou a cópia da obra digital, 
até porque, ao acessar e pesquisar determinada obra na internet, é 
possível ter acesso visual a ela e facilmente copiá-la. Todavia, o mesmo 
ocorre com obras de arte físicas, criadas de forma convencional, 
cujas fotografias estão disponíveis na internet e/ou são reproduzidas/
copiadas no mundo físico. Ou seja, nunca foi possível controlar ou 
impedir a reprodução de obras de arte.

E, quanto mais copiada e comentada a obra de arte, maior valor terá. 
Vejamos a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, uma das obras mais 
conhecidas e reproduzidas no mundo. Essa reprodução em grande escala 
e por tanto tempo reforçam a magnitude e valor dessa obra. 

As obras digitais registradas via NFT estão sujeitas ao mesmo fenômeno. 
Ou seja, ainda que sejam passíveis de cópia, quanto mais conhecida e 
difundida, mais valor terá a obra original.

O NFT garante, dentre outras particularidades que serão exploradas ao 
longo deste artigo, a autenticidade e propriedade da obra digital. Isso 
traz segurança ao adquirente da obra e a possibilidade de ostentar o 
status de “dono” daquele objeto de desejo.

E mais, a pandemia da COVID-19 foi um potente combustível para acelerar 
o movimento de digitalização de algumas práticas diárias da humidade e 
trouxe um novo olhar e atribuição de valor aos bens digitais. As obras de 
arte têm um papel importante para as pessoas, seja de cunho espiritual, 
intelectual ou simplesmente material. E, durante o isolamento social o 
acesso e exposição de obras de arte físicas foi impedido. Portanto, a internet 
tornou-se o local alternativo para expor e consumir criações artísticas.

Diante dessa mudança de paradigma, as obras de arte digitais, cuja 
infungibilidade agora é possível mediante da tecnologia NFT, tornaram-se 
bens mais valiosos, seu mercado está aquecido e em constante evolução 
e crescimento. Portanto, é relevante discutir a sua a repercussão jurídica, 
em especial, aquela relacionada à aplicação e abrangência das regras de 
Direitos Autorais já existentes.
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2. PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO 
AUTORAL

Para a melhor compreensão dos impactos jurídicos causados pela 
tecnologia NFT, em especial no que diz respeito ao Direito Autoral, 
mostra-se relevante tratar do instituto da Propriedade Intelectual.

A Propriedade Intelectual é a área do Direito que garante a inventores 
ou responsáveis por qualquer produção de intelecto - seja de bens 
materiais ou incorpóreos, nos domínios industrial, científico, literário 
ou artístico -, o direito de obter, por um determinado de tempo, 
recompensa decorrente de uma criação.

Referido ramo do Direito abrange, basicamente, duas grandes áreas: 
a Propriedade Industrial, que são as marcas, patentes, desenho 
industrial, segredo de fábrica, etc.; e o Direito Autoral, o qual abrange 
as obras intelectuais nos campos literário, científico e artístico, como 
por exemplo, desenhos, pinturas, esculturas, livros, artigos científicos, 
músicas, filmes, softwares, dentre outros.

Considerando que a tecnologia NFT está relacionada a obras de arte em 
geral, conforme mencionado anteriormente, interessa-nos aqui tratar 
tão somente os Direitos Autorais.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define Direito 
do Autor como sendo “a proteção da criação da mente.” Portanto, o 
Direito Autoral protege as obras, não estando inseridos nesse contexto 
os pensamentos e ideias. Ou seja, para que passem a gozar de proteção, 
é necessária a exteriorização dessa criação da mente.

No Brasil, o Direito Autoral está regulamentado pela Lei nº 9.610/1998, a qual 
tem por finalidade proteger as obras literárias, artísticas e científicas, de modo 
a impedir que terceiros se aproveitem indevidamente de obras protegidas.

O art. 7º da LDA é bem claro ao definir o que são obras protegidas: 
“São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro.” – grifos nossos.

Os Direitos Autorais dividem-se em direitos morais e patrimoniais, nos 
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 F1

3 Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.
4 Art. 24. São direitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - o de ter seu nome, 
pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; III - o de 
conservar a obra inédita; IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos 
que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; V - o de modificar a obra, 
antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, 
quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; VII - o de ter acesso a exemplar único e 
raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou 
assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, 
que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.
5 Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.
6 Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.
7 Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, 
a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licencia-
mento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações: I - a transmissão 
total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei; II - somente 
se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita; III - na hipótese de não haver estipu-
lação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos; IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o 
contrato, salvo estipulação em contrário; V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato; 
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se 
como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.

termos do art. 22 da Lei nº 9.610/19983. Os direitos morais, previstos 
no art. 244, asseguram a autoria da criação ao autor e o poder sobre a 
integridade da obra e, por essa razão, são inalienáveis e irrenunciáveis, 
conforme determina o art. 275. Os direitos patrimoniais, por sua vez, são 
aqueles relativos à utilização econômica da obra, podendo o autor usar, 
fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, por força do art. 286. 

A transferência dos direitos patrimoniais de autor pode ser feita total ou 
parcialmente, como prescreve o art. 49 da Lei nº 9.610/19987. Caso não 
seja feita sob a forma escrita, terá prazo máximo de cinco anos. 

Em sentido amplo, o Direito de Propriedade Intelectual visa proteger 
as espécies de criações intelectuais que podem resultar na exploração 
comercial ou vantagem econômica para o seu criador ou titular, bem 
como na satisfação dos interesses morais dos autores.

Nesse aspecto, os ativos intelectuais necessitam de proteção legal, tal como 
qualquer outro ativo físico, pois é preciso obter a propriedade legal sobre 
uma criação para poder explorá-la, licenciá-la ou vendê-la a terceiros.

Portanto, não há dúvidas quanto à preocupação do ordenamento jurídico 
sobre a proteção dos direitos autorais “convencionais”. Resta agora refletir 
sobre a proteção desses mesmos direitos no âmbito digital e qual o papel 
da tecnologia NFT nesse “universo”.
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 F1

8 Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus suces-
sores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de 
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações: (...) 
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;
9 Os smart contracts são “linhas de código armazenadas em blockchain e executadas automaticamente quando 
tiver condições pré-determinados são atendidos” (GOPIE, 2020). Hoje, são reconhecidos como contratos válidos no 
direito brasileiro, gerando efeitos jurídicos através do acordo das partes. Dessa forma, assim como qualquer contrato, 
o smart contract “faz lei entre as partes”, salvo a existência de algum defeito ou vício, que gerem anulabilidade ou 
nulidade - como a violação da Lei ou não atenção aos seus requisitos exigidos

3. A TECNOLOGIA NFT E AS NOVAS QUESTÕES 
PARA O DIREITO AUTORAL

A tecnologia NFT no mundo das artes tem sido propalada como um 
modelo de proteção de Direitos Autorais no ambiente digital para dar 
garantias de origem no mercado das obras artísticas, bem como conferir 
maior segurança aos contratos ali firmados.

Sendo assim, será que a tecnologia NFT revoluciona o Direito Autoral, 
protegendo as obras autorais, bem como garante a autenticidade e 
propriedade no ambiente digital?

Inicialmente, é necessário deixar claro que o NFT não funciona como 
um registro de Direito Autoral. Sendo assim, o dono do NFT não terá 
direitos autorais sobre a obra, salvo se tal transferência for explícita, 
nos termos do art. 49, II, da LDA8. Da mesma forma que ocorre na 
aquisição de uma pintura, por exemplo, você não está automaticamente 
comprando também os direitos autorais de uma obra de arte quando 
adquire um NFT.

Nesse sentido, comprar um NFT, por si só, significa comprar aquele 
certificado de autenticidade, que confirma a propriedade de 
determinado bem a quem o comprou por meio de um smart contract9  
naquela blockchain.

Portanto, a obra, que é protegida por direitos autorais e é objeto de 
NFT, bem como esse ativo digital em si, são coisas distintas, cobertas 
por regimes jurídicos diversos e que podem caminhar separadamente, a 
depender da vontade das partes. Assim, um smart contract poderá gerar 
cessão de direitos autorais, seja de autor ou conexos, desde que observe 
as exigências previstas pela Lei de Direitos Autorais.
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 F1

10 Creative Commons é uma organização não governamental sem fins lucrativos localizada em Mountain View, na 
California, voltada a expandir a quantidade de obras criativas disponíveis, através de suas licenças que permitem a 
cópia e compartilhamento com menos restrições que o tradicional todos direitos reservados

Aqui, vale destacar, conforme já tratado anteriormente, que somente os 
direitos patrimoniais podem ser vendidos, sendo os direitos morais do 
autor inalienáveis e intransferíveis.

De todo modo, já é possível identificar duas correntes com pensamentos 
divergentes sobre essa função do NFT no Direito Autoral. A primeira 
corrente entende que o NFT vai efetivamente proteger os direitos 
autorais, garantindo a autenticidade e propriedade no ambiente 
digital. Já a segunda entende que o NFT seria apenas uma forma de 
autenticidade e registro.

Para entender a divergência e tentar responder esses questionamentos, 
mostra-se relevante compreender com maior profundidade a tecnologia 
NFT e suas formas de utilização no mundo das artes digitais.

Atualmente, há dois tipos de NFT: o incorporado e o simples. NFT 
incorporado é quando a obra de arte em si é digitalizada (quadro, música 
ou escultura), carregada e/ou incorporada no blockchain, o que demanda 
maior custo e gasto energético em sua produção. Já NFT simples é quando 
a obra de arte não é digitalizada e nem carregada, sendo este o tipo mais 
comumente utilizado atualmente, tendo em visto seu baixo custo, o qual 
configura apenas o certificado de propriedade da obra.

Independentemente da tecnologia que se utilize – obra incorporada 
no token ou simples registro no token -, já é possível verificar que o uso 
indevido poderá ser caracterizado como uma violação de direitos autorais 
nas seguintes hipóteses. A primeira ocorre quando se cria um NFT sem 
autorização do legítimo titular da obra (por exemplo, criação de NFT de 
uma fotografia tirada por terceiro sem que este tenha conhecimento). A 
segunda quando se cria um NFT de uma obra anteriormente licenciada por 
Creative Commons10, mas a pessoa detentora da NFT, por decisão própria, 
ultrapassa os limites da licença (por exemplo, obra inicialmente licenciada 
sem finalidades comerciais que, ao ser objeto de NFT, desrespeite a 
licença e comece a auferir lucros).
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 F1

11 Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 
qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.
12 Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o 
aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, 
que houver alienado. Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência no ato da revenda, o 
vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando 
será este o depositário.

Portanto, parece não restar dúvidas de que esses usos não autorizados da 
tecnologia NFT caracterizam violação aos Direitos Autorais.

A questão que se coloca aqui é: seria o NFT incorporado um token 
criptográfico capaz de constituir um novo suporte de obra protegido pelo 
Direito Autoral?

Considerando que, segundo o art. 7º da Lei de Direitos Autorais11, são 
obras protegidas, as criações de espírito fixadas em qualquer suporte, 
é possível concluir, de uma maneira simplista, que o NFT incorporado 
com a obra de arte seria sim um novo suporte para o Direito Autoral, 
simplesmente porque a obra digital teria sido carregada.

Entretanto, se pensarmos na digitalização de uma obra analógica, como 
um quadro de Picasso, por exemplo, uma vez digitalizado e carregado no 
blockchain, o NFT seria considerado uma reprodução e, portanto, não 
protegido pelo Direito Autoral.

Ainda com relação ao Direito Autoral, a grande novidade do NFT diz 
respeito ao direito de sequência, que é o direito do autor da obra 
original – ou de seus herdeiros – em caráter irrenunciável e inalienável, 
de participação na “mais valia” que advier das vendas subsequentes 
dos objetos que decorrem de sua criação. Referido direito está previsto 
no art. 38 da Lei de Direito Autoral12 e garante o recebimento de, no 
mínimo, 5% sobre o aumento do preço verificável em cada revenda.

Atualmente, esse direito de sequência enfrenta sérias dificuldades 
práticas. Isso porque, exceto se forem negociadas em casas de leilões, 
onde é necessário observar a legislação aplicável, não há controle sobre a 
revenda futura das obras.
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Com a tecnologia NFT, esse controle seria possível, diante da 
rastreabilidade das revendas na plataforma blockchain e execução 
automática de obrigações estabelecidas em smart contracts.

Entretanto, aqui também pode surgir a dúvida sobre a aplicabilidade do 
direito de sequência, tendo em vista que é possível entender que a revenda 
do NFT simboliza apenas a revenda de um token e não da obra em si. Aquele 
que recebeu os valores nessa revenda de ativo digital pode questionar se 
seria devido ao autor a porcentagem mínima garantida por lei. 

Por isso, é fundamental que os autores explicitamente especifiquem se a 
revenda do NFT assegura ou não a revenda da obra, o que também será 
estabelecido por meio de smart contract.

4. CONCLUSÃO

A tecnologia NFT gera um token tipográfico que representa determinada 
obra de arte digital ou digitalizada obra como única, criando singularidade 
digital daquele ativo.

A velocidade dos avanços tecnológicos muitas vezes impede que o 
Direito esteja atualizado, de modo a disciplinar todas as relações jurídicas 
existentes, em especial no âmbito digital. Entretanto, a ausência de 
previsão expressa e específica para determinadas situações não significa 
a inaplicabilidade das normas existentes.

Com a tecnologia NFT não é diferente. Ainda que a Lei de Direitos 
Autorais não trate de forma expressa sobre a proteção de obras 
registradas via NFT, a definição sobre obras protegidas prevista em seu 
art. 7º é bastante ampla, abrangendo aquelas fixadas em “qualquer 
suporte”, “conhecido ou que se invente no futuro”. Portanto, não 
restam dúvidas sobre a aplicabilidade da Lei de Direitos Autorais às 
obras de arte vinculadas à tecnologia NFT e, via de regra, no cenário 
atual, as obras de arte digitais deverão ter o mesmo tratamento pelo 
ordenamento jurídico dado às obras físicas.

A novidade relacionada às obras de arte digitais (registradas via NFT) é a 
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possibilidade de rastrear e garantir com efetividade o comprimento do 
direito do autor relativo ao direito de sequência. Ainda assim, essa questão 
é uma vantagem e não uma distinção quanto à aplicação da norma.

E mais, tal como qualquer outra relação que ocorre no ambiente digital, 
a figura dos contratos é de extrema importância para suprir eventuais 
lacunas da legislação. Ou seja, as peculiaridades de cada negócio jurídico 
firmado envolvendo obras de arte digitais também pode e deve ser 
ajustada mediante contrato, dentro dos limites legais, claro. 

Em síntese, não deve haver uma distinção conceitual entre obra de arte 
convencional e obra de arte digital para fins de aplicação das regras 
contemporâneas relativas ao Direito Autoral, sendo certo que, com a 
evolução da tecnologia NFT, eventuais adequações da norma iniciarão 
pelo fenômeno de interpretação pelos Tribunais pátrios.
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 F1

1 Citação expressa do próprio autor, que pode ser verificada no endereço a seguir: https://www.theatlantic.com/ideas/
archive/2021/04/nfts-werent-supposed-end-like/618488/

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, diante do avanço da tecnologia, é possível 
notar uma sensível mudança no que diz respeito ao comportamento da 
sociedade. Transferimos ao mundo digital boa parte dos comportamentos 
intrinsicamente humanos, e, sem perceber, passamos a realizar, pelas 
telas de celulares e computadores, a maioria dos atos e fatos sociais 
que conhecíamos até então, como é o caso das relações interpessoais e 
a sua evidente ligação com o consumo de bens e serviços, sendo estes 
digitais ou não.  

Com o outbreak da Pandemia de Coronavírus, em 2020, o mundo digital 
se tornou o elemento essencial para a preservação de todo o tipo de 
relação, então interrompidas pelas medidas restritivas de circulação 
social. A adaptação das rotinas pessoais, profissionais e comerciais, além 
de garantir minimamente o contato e a manutenção de negócios, serviu 
como catalizador de um novo mercado: a negociação de criptoativos 
através de tecnologia blockchain. 

Embora a criação do primeiro Non-Fungible Token (‘NFT’) seja datada em 
2014, pelo artista Kevin McCoy e pelo empreendedor Anil Dash1, apenas 
a partir de 2020, em razão de todos os reflexos econômicos mundiais 
causados pela pandemia (positivos e negativos), é que o consumo e 
investimento no mercado de mídias e obras digitais não fungíveis alcançou 
seu protagonismo nas plataformas digitais, gerando uma gama comercial 
cada vez mais ampla e concreta desses ativos. 

Por se tratar de um modelo de negócio inteiramente digital, 
descentralizado e que, com o passar o tempo, vem sendo reconhecido 
como um instrumento seguro ao ecossistema (quando vinculados 
a plataformas de blockchain sólidas e validadas pelo mercado), é 
possível perceber que, de forma acelerada, foram lançados grandes 
acervos, gerando um intenso volume de movimentações financeiras 
ao redor do mundo. 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/04/nfts-werent-supposed-end-like/618488/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/04/nfts-werent-supposed-end-like/618488/
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 F1

2 Dados retirados da Página 34, do Relatório Anual sobre o Mercado de NFT (2021), https://nonfungible.com/
reports/2021/en/yearly-nft-market-report
3 Relação dos valores de comercialização de NFT expostos no site www.cryptoart.io/artists
4 https://nonfungible.com/reports/2021/en/yearly-nft-market-report

De acordo com os dados publicados em mídia especializada, apenas para 
o ano de 2021, a procura por bens digitais não fungíveis teve um aumento 
de 1.836%, em comparação com o volume de operações realizadas para o 
mesmo período em 2020.2

Sendo certo que para a concretização dessas operações é comum 
a utilização de criptomoedas ou de frações desses ativos, o volume 
financeiro envolvido nessas operações acaba por alcançar cifras 
expressivas, podendo um único NFTs custar entre milhares e milhões de 
dólares. Exemplo disso é o caso da peça “Everydays - The First 5000 Days”, 
do artista digital “Beeple” (Mike Winkelmann), que foi arrematado por 
US$ 69 milhões (aproximadamente R$ 346 milhões), sendo este o NFTs 
mais caro da história, até o presente momento.3

Apenas em 2021, o comércio dessas obras atraiu mais de 2 milhões de 
novos compradores, gerando a movimentação de mais de 2 milhões e 
meio de carteiras digitais (wallets), movimentando a impressionante 
marca de mais de U$17 bilhões, um aumento de 21.350% em comparação 
a movimentação realizada em 2020, como se observa no trecho do 
relatório elaborado pela nonfungible.com4 , a seguir:

2019 2020 2021

Volume of dollars traded $24,532,783

1,619,516

44,324

25,036

55,330

$2,890,230

$82,492,916
+236% +21.350%

+70% +2,962%

+27% +3.669%

+61% +1.822%

+317.77% +44.681%

-13% +1.836%
1,415,638

75.144

31,374

89,061

$12,074,654

$17,694,851.721

27,414,477

2,301,544

1,197,796

2,574,302

$5,407,158,315

Buyers

Total active wallets

Total profit (when reselling)

Sellers

Volume of sales

https://nonfungible.com/reports/2021/en/yearly-nft-market-report
https://nonfungible.com/reports/2021/en/yearly-nft-market-report
http://www.cryptoart.io/artists
https://nonfungible.com/reports/2021/en/yearly-nft-market-report
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 F1

5 INTERNATIONAL MONETARY FUND - Treatment of Crypto Assets in Macroeconomic Statistics - https://www.
imf.org/external/pubs/ft/bop/2019/pdf/Clarification0422.pdf
6 Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues - https://www.oecd.
org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.pdf

Em razão de todo o contexto social e econômico que envolve as operações 
digitais, o presente artigo tem a finalidade de abordar o movimento 
do mercado internacional voltado à negociação de NFTs através de 
plataformas de marketplaces. Embora o modelo ainda não tenha sido 
completamente implementado no Brasil, trata-se de um mercado 
complexo, mas com vasto potencial de crescimento. 

Desta forma, buscaremos apresentar a estrutura que vem sendo 
adotada em outros Países e avaliar, ainda que de maneira preliminar, 
quais serão os potenciais desafios que o empreendedor brasileiro tende 
a enfrentar, sob a ótica contratual e fiscal para explorar tais operações e 
contribuir para o crescimento do ecossistema em nosso País.

Importante ressaltar, desde já, que, para fins do estudo ora realizado, 
nos valemos das diretrizes estabelecidas pelo Fundo Monetário 
Internacional (‘FMI’)5 e pela OCDE6, sobretudo a respeito do conceito 
de “criptoativos”, como sendo o gênero que abarca ativos financeiros, 
moedas digitais, commodities e ativos intangíveis, desde que utilizem 
criptografia e tecnologia de registro distribuído (distributed ledger 
technology), oferecido através das plataformas de blockchain como 
elementos ínsitos ao seu valor.

Ainda em linha com as orientações internacionais já existentes, o 
presente artigo leva em consideração as espécies de criptoativos 
delimitadas: (i) BTCA (Bitcoin Type Crypto Asset), que correspondem aos 
criptoativos similares ao Bitcoin, e; (ii) Crypto Assets Other Than BTCA´s, 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2019/pdf/Clarification0422.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2019/pdf/Clarification0422.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emer
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emer
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F1F2

7 Objetivamente, a OpenSea é uma plataforma que opera no mercado internacional cuja proposta é oferecer ao 
mercado consumidor o acesso ao ecossistema de negociação de NFT. Através da integração de diferentes players, a 
plataforma permite que o cliente, de desejar, crie, registre e negocie tokens não fungíveis.

que correspondem aos Tokens Digitais. Abaixo, breve resumo divulgado 
pelo próprio FMI, que auxilia o entendimento do tema:

À luz dos conceitos acima, passamos a análise do modelo operacional 
hoje adotado em outras jurisdições para que, posteriormente, avaliemos 
alguns dos desafios que podem vir a ser enfrentados no Brasil.

2. AS OPERAÇÕES DAS PLATAFORMAS DE 
MARKETPLACE DE NFT NO EXTERIOR

Embora existam diversos players já operando no mercado internacional, 
para fins de estudo, escolhemos a OpenSea7 (opensea.io/) por ser 
aquela que julgamos expor, com mais clareza, todas as características 
da atividade realizadas.

CRYPTO ASSETS

Asset (security) tokens

NFA (valuables)

Payment tokens Utility tokens Hybrid tokens

Bitcoin type Crypto assets Crypto assets other than
(BTCA) BTCA (digital tokens)

http://opensea.io/
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F1F2

8 Tradução livre: “A OpenSea não é uma provedora de carteiras digitais, Exchange, Broker ou uma instituição 
financeira. A OpenSea oferece um serviço Peer-to-Peer (P2P) de web3 , que fornece suporte aos usuários a desco-
brirem e interagirem diretamente entre si sobre as NFTs disponibilizadas em blockchain. Nós não custodiamos ou 
exercemos qualquer controle sobre as NFTs ou Blockchains que você interaja, também não executamos ou efetuamos 
compras, transferências ou vendas de NFTs. Para utilizar nossos serviços, você deverá usar uma carteira digital 
provida por uma instituição alheia, que o habilite a transações em Blockchains.” – Grifo Nosso.

Comercialmente, a referida plataforma busca oferecer ao cliente final a 
facilidade de criar e negociar NFTs; promover a conversão de moedas de 
curso forçado (dólar, euro) em BLCA´s (Ex. Bitcoin e Ethereum), além de 
fazer a custódia do recurso.

Em uma primeira análise, o usuário final poderia entender que a 
própria OpenSea desenvolve todas as funcionalidades (afinal, este é o 
conteúdo comercialmente veiculado). Todavia, a leitura dos Termos de 
Uso disponibilizados em seu sítio eletrônico opensea.io/tos sugere que o 
operador, na prática, atuaria como um canal de conexão entre os diversos 
players do ecossistema e o usuário final, que busca adquirir e/ou vender 
o seu ativo, vejamos:

“OpenSea is not a wallet provider, exchange, broker, financial 
institution, or creditor. OpenSea provides a peer-to-peer web3 
service that helps users discover and directly interact with each 
other and NFTs available on public blockchains. We do not have 
custody or control over the NFTs or blockchains you are interacting 
with and we do not execute or effectuate purchases, transfers, or 
sales of NFTs. To use our Service, you must use a third-party wallet 
which allows you to engage in transactions on blockchains8”.

Uma avaliação do modelo que é apresentado, sob a ótica jurídica, tende 
a levar à conclusão pela existência de caraterísticas típicas de atividade 
de intermediação de negócios. Isto porque, nessa proposição quanto 
à interpretação do modelo, a plataforma busca conectar os tomadores 
dos serviços (cliente final) e os prestadores que operam no ecossistema: 
plataformas de blockchain, carteiras digitais, exchanges e etc., sendo 
remunerada por estas conexões.

http://opensea.io/tos
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 F1  F2 F3 

9 A exceção daquelas enquadradas ao limite mínimo de R$ 30 mil. 

Embora o serviço oferecido pela OpenSea corresponda a uma atividade 
amplamente exercida em território nacional, é importante avaliar quais 
serão os potenciais desdobramentos para implementação no Brasil, 
especificamente por se tratar de ambiente de negócios com NFT.

3. ALGUNS DESAFIOS RELACIONADOS A 
IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO 
NO BRASIL 

Como visto, os Marketplaces de NFTs presentes no mercado internacional 
são caracterizados pela intermediação de negócios que realizam em 
suas plataformas, conectando os usuários do serviço e possibilitando a 
negociação dos bens digitais catalogados em seu acervo.

Acerca da expansão deste novo modelo de mercado em todo o 
mundo e antecipando a iminente popularização da comercialização 
de NFTs no Brasil, nos parece correto, desde já, refletir acerca dos 
desafios que poderão gerar eventuais entraves sobre a fluidez destas 
operações no cenário nacional.

3.1 Os conceitos estabelecidos pela Receita Federal 
do Brasil

Através da Instrução Normativa (‘IN’) nº 1.888/19, a Administração 
Fazendária brasileira instituiu algumas obrigações acessórias a serem 
observadas pelos players que operam no mercado de criptoativos.

De forma objetiva, a Fazenda determina que a Exchange brasileira ou 
as pessoas físicas ou jurídicas com domicílio fiscal no Brasil prestem 
informações a respeito de cada uma das operações realizadas9 . 
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Para tanto, o artigo 5º da referida IN traz as seguintes definições:

“Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:

I - 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; e

II - 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.

Parágrafo único. Incluem-se no conceito de intermediação de operações 
realizadas com criptoativos, a disponibilização de ambientes para a 
realização das operações de compra e venda de criptoativo realizadas 
entre os próprios usuários de seus serviços.” – grifos não constantes 
no texto original.

A análise atenta do citado artigo revela que, aos olhos da Fazenda brasileira, 
considera-se uma Exchange aquela empresa que simplesmente oferte ao 
mercado o ambiente capaz de viabilizar a negociação de criptoativos.

Dado o conceito amplo da norma, o modelo de marketplace hoje utilizado 
no exterior tenderia a ser caracterizado, no Brasil, como uma operação 
típica de uma Exchange, o que atrairia para a plataforma a obrigatoriedade 
de, mensalmente, gerar para a Receita Federal a informação detalhada 
acerca de todas as operações intermediadas.

A despeito do risco, especificamente em se tratando de marketplace de 
NFT, nos parece questionável eventual postura da Fazenda neste sentido, 
notadamente porque:

• O NFT não assume as características de um criptoativo tal qual 
definido pela Fazenda, já que o Token em si não possui valor em “sua 
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própria unidade de conta”, conforme definição do artigo 5º, inciso I. 
Tecnicamente, o ativo é representado por outros criptoativos, como 
o Bitcoin, Ethereum, Litcoin, classificados pelos órgãos internacionais 
como BTCA´s. 

• A equiparação sugerida pelo citado parágrafo único é incompatível 
com o modelo de negócio. A operação desenhada pelos players do 
exterior depende efetivamente de uma Exchange para viabilizar a 
conversão de determinados recursos, e, em muitos casos, efetuar o 
registro da negociação em uma plataforma de blockchain.

• Sob o ponto de vista jurídico, as definições estabelecidas pela 
Administração Fazendária carecem de Lei específica, o que poderia 
ser questionado perante o Poder Judiciário.  

Não obstante os elementos acima, fato é que a postura hoje adotada pela 
Fiscalização brasileira tem o potencial de criar barreiras ao investimento 
em tecnologia e desenvolvimento de novos negócios. 

Ao invés de estabelecer regras de equiparação, o Fisco, deveria estimular 
a realização de negócios em território nacional e exigir apenas dos 
principais players do ecossistema a apresentação das informações, para 
fins de controle e exercício do Poder de Polícia. 

Todavia, o que se nota é o oposto. Percebe-se a tentativa do Estado de 
abraçar a operação por todos os lados para se certificar que as operações 
realizadas por contribuintes brasileiros sejam devidamente reportadas e, 
quando devido, submetidas à tributação.

3.2 Necessidade de definição da natureza jurídica 
das operações com NFT

A despeito dos desafios que ora se apresentam, é importante ressaltar 
a necessidade de um adequado entendimento das particularidades que 
envolvem as operações com NFT e os seus consectários legais e fiscais.

De forma bem objetiva, é possível afirmar que os Non-Fungible Tokens 
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são ativos digitais que, por essência, são únicos (intangíveis) e podem 
ser negociados através de tecnologia criptografada, de modo que as 
operações sejam devidamente registradas em plataformas de blockchain 
– associado pelo mercado a um grande livro razão, que contém todas as 
operações realizadas pelos usuários.

A tecnologia utilizada pelas plataformas de blockchain é o instrumento 
destinado a garantir que determinado ativo teve a sua titularidade transferida 
entre determinadas pessoas atuantes naquele ambiente de transação.

Importante ressaltar, neste particular, que o NFT não possui vinculação à 
plataforma de blockchain. O que se registra é a operação, de forma que toda 
a comunidade daquele ecossistema enxergue que o ativo foi negociado.

Apesar de serem frequentemente associados a artes digitais, na 
concepção atual, é razoável inferir que qualquer bem/ativo poderá ser 
um NFT, sendo muito comum a negociação, por exemplo, de (i) ativos 
digitais para jogos (skin exclusiva para determinado avatar); (ii) ingressos 
para shows; (iii) acesso à clubes exclusivos, entre outros.

Nesse contexto, revela-se imprescindível reconhecer que as regras 
criadas pelo idealizador do NFT é que devem ser consideradas para fins 
de definição da natureza jurídica da operação, as quais são estabelecidas 
por instrumentos próprios, mormente denominados smart contracts. 

Tais instrumentos devem ser avaliados pelo interessado, na medida 
em que estabelecem, dentre outros elementos, quais são os direitos 
subjacentes à operação.

À luz destas premissas, é absolutamente factível que o detentor da 
propriedade intelectual não estabeleça nenhum direito subjacente 
além do próprio licenciamento do direito de uso do NFT. 

Exemplo prático são as ferramentas e desenvolvimentos criados no 
ambiente de jogos. É comum a criação de diversos adereços para que 
possam ser utilizados para individualização de avatares. 

Nesse caso, para atribuir exclusividade ao bem, formata-se o modelo 
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através de um NFT o qual é negociado através de um contrato de licença 
de uso do ativo digital. 

Em outras situações, porém, o uso da imagem ou do ativo é acessório. 
Exemplo claro é a aquisição do NFT denominado “Bored Ape”. O 
adquirente por meio de token, e pelo qual se busca o ingresso em um 
grupo exclusivo denominado “Bored Ape Yacht Club”. Confira abaixo:

 F1  F2 F3 

10 ADI 5659/MG – Ação em que o STF avaliou a incidência de ICMS ou ISS sobre as operações com softwares.

Por fim, podem existir efetivos casos em que a propriedade intelectual 
sobre o intangível esteja sendo negociada através do NFT.

Desta forma, veja-se que os tokens não fungíveis podem ser negociados 
de diferentes maneiras, sendo certo que cada modelo é capaz de gerar 
efeitos fiscais diversos. 

Enquanto os contratos de licenciamento de uso do intangível tendem 
a ser caracterizados como prestação de serviços, as operações que 
permitem a transferência de propriedade do NFT podem caracterizar 
compra e venda de uma mercadoria, sobretudo após a recente 
indicação do Ministro Dias Toffoli10, que passou a admitir que o conceito 

WELCOME TO THE CLUB

When you buy a Bored Ape, you’re not simply buying an avatar or a 
provably-rare piece of art. You are gaining membership access to a club 
whose benefits and offerings will increase over time. Your Bored Ape can 
serve as your digital identity, and open digital doors for you.
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de mercadoria (para fins de incidência de ICMS), poderia abarcar os 
bens intangíveis. Relembre-se o trecho do voto:

“Assim, ainda que se admita ser legítima a incidência do 
ICMS sobre bens incorpóreos ou imateriais, como admito, é 
indispensável para que ocorra o fato gerador do imposto estadual 
que haja transferência de propriedade do bem, o que não parece 
ocorrer nas operações com software que estejam embasadas em 
licenças ou cessões do direito de uso.”

A despeito da necessidade de amadurecimento que requerido ao tem, o 
obiter dictum manifestado, aparentemente, teria a finalidade de abarcar 
as repercussões tributárias que seriam derivadas de transações que, 
em regra, poderiam estar submetidas à incidência do ICMS, mas que, 
todavia, teriam sido concretizadas pelos meios digitais que começam a 
ser tornar disponíveis na realidade atual. 

Ainda que o tema comporte discussões jurídicas11, é importante que 
eventual plataforma de marketplace instituída no Brasil acompanhe 
a evolução da jurisprudência e das normas, já que, havendo a 
caracterização de circulação de mercadoria, o player poderá se sujeitar, 
por exemplo, às regras de responsabilização criadas por algumas 
Unidades da Federação. 

É o caso da legislação do Estado do Rio de Janeiro, que através 
das mudanças introduzidas pela Lei 8.795/20, passou a permitir 
a responsabilização das plataformas pelo pagamento do tributo 
eventualmente não pago pelo vendedor da mercadoria. Veja:

“Art. 15. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que 
realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito 
comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação 
de serviços descritas como fato gerador do imposto, observado o 
disposto no § 2º deste artigo. 
 F1  F2 F3 

11 Afinal, o único bem intangível equiparado pela Constituição Federal à mercadoria é energia elétrica.
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§ 1º - Incluem-se entre os contribuintes do imposto
(...)
XIX - A pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma eletrônica 
que realize a venda ou a disponibilização, ainda que por intermédio 
de pagamento periódico, de bens e mercadorias digitais mediante 
transferência eletrônica de dados;” – grifo nosso.

Portanto, mesmo que a operação seja estruturada no Brasil como 
plataforma que se dedica a mera intermediação de negócios, as 
particularidades que envolvem as operações com NFT podem atrair para 
o player obrigações distintas, já que, a depender do tipo de negociação, 
os contornos jurídicos podem ser distintos, o que tem o condão de 
alterar, também, os reflexos fiscais.

4. CONCLUSÃO

Pelo que se pode notar, o ambiente para o desenvolvimento de negócios 
associados ao uso de tecnologia no Brasil ainda depende de maior 
maturação e discussão. 

A análise das (poucas) normas editadas sobre o tema revela uma postura, 
em âmbito nacional, de tentar controlar todas as operações realizadas 
a partir de conceitos, por vezes, incompatíveis com as naturezas dos 
ativos e das transações, na medida em que focadas, basicamente, na 
finalidade de imputar responsabilidades a terceiros para que, ao fim, se 
alcance a arrecadação de tributos. 

É de se reconhecer a importância de se submeter a tributação as 
operações que geram valor. Todavia, nos parece que a adoção de 
determinadas medidas - como a edição da IN 1.888/2019, tem o 
potencial para gerar efeito adverso: o afastamento de investimentos na 
área de tecnologia no País.

Como visto, a instituição de uma plataforma dedicada à intermediação 
de negócios, modelo operacional absolutamente conhecido em 
território nacional, tende a gerar para o player potenciais obrigações 
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que praticamente inviabilizam a execução do serviço.

Dessa forma, é essencial mensurar corretamente quais as atividades que 
serão desenvolvidas pela plataforma e buscar, de antemão, as medidas 
jurídicas para mitigar e/ou afastar eventuais riscos ou entraves capazes 
de inviabilizar a operação sob o ponto de vista operacional.

Especificamente sobre a atividade das plataformas de marketplace 
de NFT, entendemos que existem elementos jurídicos sólidos não só 
para a discussão a respeito das obrigações acessórias previstas na IN 
nº 1.888/19, como também a respeito do conceito de “mercadoria” e a 
eventual submissão às normas estaduais que equiparam os prestadores 
de serviço a contribuintes do ICMS.
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1. OS NFTS NO CONTEXTO DE TRANSAÇÕES NO 
METAVERSO

Desde o fim de 2021, quando o Facebook anuncia a mudança de seu nome 
para Meta, indicando uma mudança estratégica impactante de uma das 
empresas de tecnologia mais influentes do mundo, o termo Metaverso 
viveu o seu hype, tornando-se uma das palavras mais buscadas segundo 
o Google Trends, tendência que começou a arrefecer um pouco a partir 
de março deste ano.

No pior cenário, o Metaverso poderá se tornar um grande flop, isto é, 
um fiasco, a exemplo de outras iniciativas mais recentes do Facebook, 
como a tentativa de criar sua própria stablecoin (a Libra), projeto que não 
decolou. No melhor cenário, o Metaverso tem potencial de representar 
impactos tão significativos para a economia e as relações sociais quanto a 
disseminação da internet representou no início dos anos 90.

Ao longo da última década, o comércio eletrônico foi totalmente 
revolucionado pela integração entre os mundos online e offline. O 
Metaverso, agora, se apresenta como uma possível nova revolução, em 
que o mundo físico passará para o ambiente virtual, gerando nossas 
possibilidades de negócios, marketing e monetização. 

Por isso, mesmo passado o hype, as atenções de empresas e organizações, 
sobretudo aquelas ligadas ao varejo – e, especialmente, o chamado 
marketing dos influenciadores – estão voltadas para o Metaverso. Outros 
setores que vêm a reboque também têm monitorado o tema de perto, 
como, por exemplo, o setor de meios de pagamento.

Do ponto de vista jurídico, o Metaverso cria uma plêiade de novas relações 
que trazem, por si, uma série de questões, envolvendo deste a extensão e 
limites da proteção à propriedade intelectual no ambiente do Metaverso 
(marcas, direitos autorais, desenho industrial), passando por questões de 
direito do consumidor, e, claro, pela tributação – objeto do presente artigo.

Neste contexto do Metaverso, voltamos nossa atenção para os chamados 
Non-Fungible Tokens (NFTs), que consistem, em resumo, em um sistema 
de registro que valida a propriedade de um bem, ou seja, uma espécie de 
certificado digital de autenticidade. 
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O estudo dos NFTs é relevante para o tema do Metaverso, pois os NFTs são 
frequentemente utilizados para transacionar bens em ambiente virtual.

2. CONCEITOS BÁSICOS SOBRE OS NFTS

Os NFTs são protegidos pela tecnologia blockchain, a mesma que protege 
as criptomoedas, como a bitcoin. A tecnologia blockchain permite a 
"tokenização", em que o chamado token é uma unidade de valor digital 
programável que é registrada em um livro digital. Qualquer trabalho 
digital, incluindo bens físicos, que possam ser representados em formato 
digital, como foto, vídeo ou digitalização, pode ser transformado em um 
token não fungível.

Embora existam muitos tipos diferentes de padrões de token, o mais 
popular é encontrado na infraestrutura Ethereum, que implanta tokens 
usando o padrão ERC20, que define as regras para tokens fungíveis. Os 
bens fungíveis são, por definição, cambiáveis, independentemente do 
item específico que está sendo vendido ou comprado. As commodities 
tendem a ser fungíveis: prata, ouro, petróleo, grãos. Por outro lado, os 
bens não fungíveis são únicos, como um colar de prata feito sob medida, 
uma estatueta de ouro ou uma pintura. Bens não fungíveis usam um 
padrão de token diferente, conhecido como ERC-721.

A não-fungibilidade é um traço que distingue os NFTs das criptomoedas, disto 
derivando alguns aspectos jurídicos peculiares a ambos os tipos de ativos.

O tipo mais comum de NFT é um pedaço de código que é escrito no 
blockchain. Esse código é composto de vários bits de informação. O 
padrão ERC-721 para NFTs específica elementos que devem estar 
presentes e alguns que são opcionais. O primeiro elemento central 
de um NFT é um número conhecido como "tokenID", que é gerado na 
criação do token; o segundo é o endereço do contrato, um endereço 
de blockchain que pode ser visualizado em qualquer lugar do mundo 
usando um scanner de blockchain. A combinação de elementos contidos 
no token o torna único; apenas um token no mundo existe com essa 
combinação de "tokenID" e endereço de contrato. Em sua essência, o 
NFT é simplesmente esses dois números. 
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No entanto, existem outros elementos importantes que podem estar 
presentes no contrato. Um é o endereço da carteira do criador, que 
ajuda a identificar o NFT com seu originador. A maioria dos NFTs 
também geralmente inclui um link para onde o trabalho original pode 
ser encontrado, porque o token não fungível não é o trabalho em si, mas 
uma assinatura digital exclusiva que está vinculada de alguma forma a 
um trabalho original.

Uma das questões-chave é a confusão generalizada em torno dos 
direitos que os compradores adquirem quando compram um NFT. 
Alguns compradores pensam que adquirem a obra de arte subjacente 
e todos os direitos que a acompanham. No entanto, na realidade, eles 
estão simplesmente comprando os metadados associados ao trabalho; 
não o trabalho em si.

Ao se adquirir um NFT, não necessariamente se adquire a propriedade 
intelectual de um determinado produto. Portanto, o comprador pode 
obter (i) apenas o item em si, sem o direito autoral sobre a sua criação, 
o que veda a exploração econômica e o direito irrestrito de editar, 
exibir, divulgar, publicar ou reproduzir, assemelhando-se à aquisição 
de um item de colecionador, que não pode ser livremente manipulado; 
ou (ii) o item em si e o respectivo direito autoral, daí decorrendo o 
amplo direito de explorar o ativo como bem entender, ressalvadas as 
limitações da legislação autoral aplicável.

Do ponto de vista econômico, um NFT é uma forma de tornar bens digitais 
escassos, de modo a fomentar o seu valor e estimular a ocorrência de 
transações, segundo o Teorema de Coase.

3. TRATAMENTO FISCAL – TRIBUTAÇÃO SOBRE A 
RENDA  

Atenta às novidades, a RFB, para fins da declaração de Imposto de 
Renda das Pessoas Físicas (IRPF), já tem classificado os NFTs com 
código 88, dentro de um grupo com outros criptoativos como bitcoin, 
stablecoins e tokens.

Em se tratando de um ativo, os NFTs estão sujeitos à tributação do IRPF 
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incidente sobre o ganho de capital, ou seja, a tributação incidirá sobre 
a grandeza consistente na diferença entre o valor de alienação e o valor 
de sua aquisição.

Esta classificação faz sentido até certo ponto, pois os NFTs não deixam de 
ser ativos (bens), amoldando-se, em geral, à noção de bens não fungíveis 
do Direito Civil.  Lembrando que devem ser declarados criptoativos 
em valor superior a R$ 5.000,00, estando isentos os ganhos relativos 
operações de alienação até o limite de R$ 35.000,00 por mês.

Porém, isso não deve significar que toda a operação com NFTs está 
sujeita à tributação de ganhos de capital. Deve-se analisar o contexto da 
operação para definir o correto tratamento tributário.

Um NFT, por exemplo, pode ser desenvolvido a partir do zero por um 
programador, da mesma forma que uma obra de arte (que também pode 
ser considerada um ativo). 

Nestes casos, a situação se assemelha mais a rendimentos que são 
produto de trabalho, e não de capital. Segundo este raciocínio, as 
despesas para criação do NFTs, inclusive a utilização de mão de obra de 
terceiros, poderiam ser deduzidas, desde que registradas em livro caixa.

Neste caso, a venda de NFTs a Pessoas Físicas estaria sujeita ao 
recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão), ao passo que a venda a 
Pessoas Jurídicas se sujeita à retenção na fonte por ocasião do crédito 
ou pagamento.

Há, também, situações em que o NFT se assemelhará ao licenciamento 
de direitos autorais, remunerados por royalties (salvo quando percebidos 
pelo autor da obra). Quando percebidos pelo autor da obra (no caso 
o NFT), os rendimentos (considerados rendimentos de trabalho) são 
sujeitos à tabela progressiva.

Um aspecto preocupante decorrente do fato de a RFB equiparar os NFTs 
às criptomoedas é a extensão de um entendimento manifesto pela RFB 
quanto à permuta de criptomoedas sem que, em qualquer momento, haja 
conversão das criptomoedas em moeda corrente (Real). Nestes casos, a 
RFB afirmou que tais permutas devem se sujeitar a tributação de ganho 
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de capital, conforme se verifica da Solução de Consulta no. 214/2021. 
Ao se estender o mesmo entendimento à troca de NFTs, a RFB tributará 
o ganho de capital antes de que tenha sido adquirida a disponibilidade 
econômica e jurídica sobre o ganho, o que, em nosso entendimento, é 
ilegal e inconstitucional.

4. TRIBUTAÇÃO INDIRETA – NFTs PODEM SER 
CONSIDERADOS COMO MERCADORIAS?

O Sistema Tributário Nacional reparte as competências tributárias entre 
estados e municípios, circunscrevendo aos Estados a competência 
para tributar operações de circulações de mercadoria e a prestação 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação (art. 155, II, da CF-88), ao passo que, aos municípios, é 
conferida a competência para tributar serviços de qualquer natureza, 
não compreendidos na competência dos estados e definidos em Lei 
Complementar (art. 156, III, da CF-88).

Com a digitalização e o advento da Nova Economia, contudo, houve uma forte 
migração da atividade econômica para o setor de serviços, tornando esta 
separação mais ou menos rígida entre mercadorias e serviços insuficiente 
para descrever a realidade. O Metaverso é mais um capítulo desta crise 
conceitual, que desafia os intérpretes do ordenamento jurídico brasileiro.

Na década de 90, quando o STF foi provocado a se pronunciar pela 
incidência ou não de ICMS sobre licenciamento de software, o Supremo 
Tribunal pronunciou-se, então, pela impossibilidade de incluir o software 
no conceito de mercadorias, por se tratar de bem incorpóreo (RE 
176.626, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, j. em 10/11/1998). 
Na mesma ocasião, contudo, o STF firmou entendimento de que a venda 
de programas de computador embarcados em um corpus mechanicum, 
comercializada em série e sem qualquer tipo de customização, estaria 
sujeita à incidência de ICMS. Este julgado marcou o início da distinção 
entre softwares de prateleira, sujeitos então ao ICMS, e softwares 
customizados, sujeitos ao ISS.
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O avanço tecnológico, no entanto, mais uma vez desafiava tais paradigmas, 
calcados na clássica distinção entre obrigações de dar e obrigações de 
fazer, advindas do Direito Romano. Primeiro, em um momento tecnológico 
em que os softwares passaram a ser comercializados sem a necessidade 
de estarem embarcados em um corpus mechanicum, o que passou a ser 
possível por meio do download.  E posteriormente, os modelos de negócio 
passaram por uma evolução tal que a disponibilização de softwares 
passou a se dar por meio de acesso à nuvem, sem nenhuma necessidade 
de transferência, sequer eletrônica, de arquivos digitais. 

Neste contexto, o Plenário desta Corte, ao apreciar conjuntamente 
as ADIs 1.945 e 5.659 (j. em 24/02/2021), entendeu que as operações 
relativas ao licenciamento ou cessão do direito de uso de software, seja 
ele padronizado ou elaborado por encomenda, devem sofrer a incidência 
do ISS, e não do ICMS.

Conforme analisou o STF, essas operações são mistas ou complexas, já que 
envolvem um dar e um fazer humano na concepção, desenvolvimento 
e manutenção dos programas, além do help desk, disponibilização de 
manuais, atualizações tecnológicas e outras funcionalidades previstas no 
contrato. Diante disso, o STF decidiu o conflito por recorrer à competência 
do legislador complementar para dirimir conflitos de competência tributária 
(art. 146, I, da CF). Tendo em vista que a referida Lei Complementar, LC 
116/03, no subitem 1.05 da lista de serviços tributáveis pelo ISS anexa à 
Lei Complementar nº 116/2003, previu o “licenciamento ou cessão de 
direito de uso de programas de computação”, decidiu-se pela sujeição de 
licenciamentos de software à incidência do tributo municipal (ISS).

Quando se trata de analisar a tributação indireta potencialmente incidente 
sobre a venda/circulação de NFTs, é importante recuperar este quadro 
histórico da jurisprudência do Supremo. 

A venda de NFTs opera-se por meio de um chamado smart contract, 
que nada mais é do que um programa autoexecutável que se utiliza 
da tecnologia blockchain para assegurar que as prestações contratuais 
serão cumpridas.

Antes de se analisar a tributação incidente na venda de um NFT, deve-se 
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F1F

1 RE 592.905/SC, Plenário, Min. Eros Grau, 02/12/2009

ter em mente o que está sendo comercializado. Em algumas situações, 
como já dito, o objeto da transação poderão ser apenas os metadados que 
representam o bem digital em si. Em outras circunstâncias, poderá estar 
se transacionando os direitos autorais relacionados ao bem. Nesta última 
modalidade, a situação se assemelhará ao licenciamento de direitos 
que, potencialmente, estará sujeito ao ISS, podendo ser enquadrado nos 
Itens 1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação, 3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de 
propaganda, da lista de serviços anexa à Lei Complementar no. 116/03.  

É discutível, porém, a constitucionalidade de cobrança do Imposto 
municipal (ISS) em atividades que representem mera obrigação de dar, e 
que não envolvam um esforço humano em favor de outrem, apesar de que 
o uso, pela jurisprudência, de tais categorias (obrigações de dar e fazer) 
têm dado lugar a uma análise mais pragmática, pautada na presença de tais 
itens na lista de serviços como aspecto definidor da competência tributária. 
Um exemplo típico deste entendimento é o julgamento do STF que definiu 
a incidência de ISS sobre arrendamento mercantil1, precedente em que o 
voto do Min. Eros Grau flexibilizou o dogma da “obrigação de fazer” como 
elemento fundamental do aspecto material do ISS, o que se justificaria no 
fato de que toda a atividade de dar implicaria, também, em um fazer, e 
vice e versa, o que permitiria a incidência do Imposto com base na cláusula 
“serviços de qualquer natureza” presente no texto constitucional.

Resta a questão se a transação com NFTs que envolva o próprio bem 
digital em si (e não o licenciamento do direito de propriedade intelectual 
a ele conexo) estaria sujeito à tributação pelo ICMS e ISS. 

Vale lembrar que, antes mesmo dos NFTs, os Estados instituíram o 
Convênio ICMS nº 106/2017, em uma tentativa de incluir os bens digitais 
em sua base tributária, para fins de alcançar “operações com bens e 
mercadorias digitais, tais como softwares, programas, jogos eletrônicos, 
aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, que sejam padronizados, 
ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, comercializados por 
meio de transferência eletrônica de dados”.
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F1F

2 https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/electronically_supplied_services.pdf

O STF foi provocado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de tal 
tributação, o que se deu por meio da ADI n. 5.958/DF, ajuizada pela 
BRASSCOM – Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. Nesta ADI, esperava-se que o STF pudesse 
se pronunciar com maior profundidade sobre a tributação dos chamados 
bens digitais e sobre a possibilidade de alargar o conceito de mercadorias, 
para abarcar bens incorpóreos. 

Entretanto, na medida em que sobreveio o julgamento do Plenário sobre a 
incidência de ISS sobre licenciamento de software (ADI no. 5.569, Relator 
Min. Dias Toffoli), a Min. Carmen Lúcia considerou prejudicada a ADI da 
Brascom, por entender que houve caducidade do referido Convênio, uma 
vez que, no entendimento da Ministra, sua edição teria se baseado em 
intepretação tida por inconstitucional pelo STF.

Logo, é provável que, segundo o entendimento mais recente do STF, 
a venda de um NFT em situação em que a transação vier a envolver a 
representação digital do próprio bem em si esteja, também, sujeita 
ao ISS, pois, considerando que o NFT é, no fim do dia, o resultado de 
programação, o que está sendo transacionado são os metadados que 
representam o bem digital. Logo, segundo o entendimento do STF, a 
natureza é análoga ao licenciamento de software, sujeito ao ISS de acordo 
com o recente posicionamento do plenário na ADI 5.569.

A classificação de NFTs como serviços digitais parece estar em linha 
com o entendimento da União Europeia, que define serviços digitais 
como: “Serviços que são prestados por meio da Internet ou de uma 
rede eletrônica e cuja natureza torna seu fornecimento essencialmente 
automatizado e envolvendo uma intervenção humana mínima, e 
impossível de garantir na ausência de tecnologia da informação”.2

Entretanto, há possibilidade de questionamento judicial quanto à 
eventual incidência do ISS sobre operações que não envolvem nenhuma 
obrigação de fazer, bem como o fato de que, num NFT, apesar de se 
tratar de linguagem de programação, o objetivo da programação é 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/electronically_supplied_services.pdf
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tornar um determinado bem escasso, tornando-o semelhante a um 
bem infungível e passível de transação, em moldes mais semelhantes a 
uma mercadoria, que a um serviço.

5. CONCLUSÃO

Para se analisar a tributação incidente sobre os NFTs deve-se, em 
primeiro lugar, compreender os termos do smart contract relacionado 
com a transação, sobretudo, se a transação envolve o bem digital em 
si (ou, melhor dizendo, sua representação criptográfica) ou o direito 
de propriedade intelectual a ele atinente.

Do ponto de vista da tributação pelo Imposto de Renda (IRPF), a 
RFB tem classificado os NFTs como um criptoativo, sujeitando-os à 
tributação de ganho de capital quanto à diferença entre o valor de 
alienação e seu valor de aquisição. Porém, há, novamente, que se 
ater ao contexto da transação, podendo a situação ser configurada 
como produto do trabalho, e não do capital, nos casos em que 
um NFT for desenvolvido a partir do zero por um programador ou 
comercializado, ou nos casos em que há licenciamento/cessão de 
direitos de uso sobre o NFT. 

No que se refere à tributação indireta, à luz do entendimento mais 
recente do STF sobre a incidência de ISS sobre o licenciamento de 
software, é possível vislumbrar a incidência de ISS nas transações de 
NFTs que envolverem o licenciamento de direitos de uso sobre tais 
bens (licenciamento de software). Nos casos em que o bem digital 
em si estiver sendo transacionado, incide, também, o ISS, pois, ao 
final do dia, o que está sendo transacionado são os metadados que 
representam, criptograficamente, o bem digital, tratando-se de 
espécie de licenciamento de software. Entretanto, a incidência de 
ISS nestes casos pode ser discutida com base (i) na inexistência de 
qualquer obrigação de fazer, (ii) o fato de que, embora o NFT decorra 
de linguagem de programação, esta estrutura tem o propósito de 
tornar o bem escasso, infungível, o que amolda a situação mais à 
circulação de um bem do que à prestação de um serviço.
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1. INTRODUÇÃO

Não é mais novidade a utilização de tecnologias em praticamente 
todas as tarefas cotidianas atuais, o que, sem dúvidas, vem mudando o 
comportamento da sociedade em diversos sentidos. Os casos mais típicos, 
por exemplo, são aqueles verificados em transações que envolvem a 
compra e venda de mercadorias e que vem apresentando crescimento 
recorrente no Brasil, a despeito de todos os desafios culturais e de 
acesso à informação. O comércio eletrônico vem ganhando cada vez mais 
relevância no cenário econômico.

Nesse sentido, os principais players do mercado, seguindo a tendência 
global, e, ao mesmo tempo, adaptando o e-commerce à realidade cultural 
brasileira, passaram a implementar estratégias de vendas capazes de 
conectar o mundo digital às tradicionais lojas físicas. 

O “Omnichannel” – terminologia utilizada pelo segmento para retratar a 
referida estratégia de integração do online com o offline – passou a ser 
uma realidade cada vez mais presente, garantindo ao cliente final uma 
experiência de compra com o menor atrito possível.

Oferecer ao consumidor diversos canais para interação com o varejista é 
a tônica do mercado. O que se busca é (i) impactar o usuário em diversas 
plataformas (smartphones, computador, jogos de videogame, tv e lojas 
físicas), (ii) garantir que a venda ocorra de maneira segura e eficiente; 
(iii) viabilizar a entrega do bem de forma rápida e, quando necessário, 
(iv) atender eventuais demandas de troca e/ou devolução sem atritos, da 
forma mais cômoda para o cliente.
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A ilustração abaixo resume bem o conceito de Omnichannel e a diferença 
para a realidade de multicanais.

Sob a ótica fiscal, os desafios para viabilizar toda a ideia do Omnichannel 
são muitos, sobretudo em se tratando das particularidades que devem 
ser observadas em cada Unidade da Federação, legitimados a cobrar o 
ICMS incidente sobre a circulação das mercadorias.   

Eventuais lacunas legais e a busca quase que incessante por arrecadação 
são entraves à evolução do mercado, levando as empresas a criar soluções 
para garantir a experiência de compra do cliente, evitando ou mitigar 
exposições fiscais.

Por outro lado, o varejo eletrônico mantem grande potencial de 
crescimento em nichos de mercados consumidores, a exemplo do público 
jovem, hoje, focado em bens digitais associados aos seus Avatares, 
personagens que orbitam jogos e o mais recente ambiente do Metaverso.

Nesse contexto, os varejistas passaram a enxergar o Metaverso como uma 
extensão do canal de vendas, integrando-o ao conceito de Omnichannel, 
de modo a permitir que o consumidor final realize transações capazes 

MULTICANAL OMNICHANNEL
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de adquirir bens que serão utilizados tanto no ‘mundo físico’, quanto no 
‘mundo virtual’.

Desse modo, o que se propõe com o presente artigo é, levando-se em 
consideração essa nova diretriz, analisar a tendência do mercado e 
avaliar os possíveis desdobramentos fiscais decorrentes das operações 
de compra e venda de mercadorias e bens digitais realizadas dentro do 
ambiente do Metaverso, inclusive quando a entrega do produto ocorrer 
de forma simultânea.

2. A EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS PARA O 
AMBIENTE DO METAVERSO 

A concepção básica do Metaverso, assim como o próprio termo, surgiu em 
1992, em literatura de ficção científica denominada “Snow Crash”, escrito 
pelo americano Neal Stephenson. Na obra, já se concebia a possibilidade 
de imersão em um universo online capaz de permitir a interação entre os 
usuários através dos seus avatares.

Nos dias atuais, a ideia de utilização do Metaverso como um canal para 
a realização de negócios se tornou uma realidade muito por conta de 
fatores como (i) o avanço da tecnologia nos últimos anos; (ii) o uso de 
plataformas de blockchain, (iii) notícias de investimentos relevantes sendo 
realizados por grandes corporações (como o Facebook, agora Meta) e 
países (como é o caso da Coréia do Sul1).

Em que pese a ausência de conceitos jurídicos aplicáveis ao tema, é 
consenso que:

(i) Se trata de uma realidade imersiva em que o usuário possui quase 
que um livre arbítrio dentro desse universo. 

(ii) Ainda não existe apenas um Metaverso2. Hoje, centenas de 
 F1  F2 F3 

1 https://cointelegraph.com.br/news/south-korea-to-invest-187m-in-national-metaverse
2 São exemplos o Decentraland (MANA), Second Life, Minecraft, Fortnite, Roblox e está por vir o Meta, o am-
biente virtual do Facebook, entre outros. 

https://cointelegraph.com.br/news/south-korea-to-invest-187m-in-national-metaverse
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 F1  F2 F3 

3 LÉVY, Pierre. Cibercultura. 1999, p.75. 
4 https://www.forbes.com/sites/cathyhackl/2021/01/29/
how-brands-can-thrive-in-the-direct-to-avatar-economy/?sh=76f645d2417c

plataformas oferecem ao usuário a experiências com realidade 
aumentada e virtual. 

(iii) Atualmente, as operações realizadas através do Metaverso, sob 
a ótica varejista, se tornam mais uma plataforma disponível para 
realização de operações de compra e venda.

Pierre Levy (1999), ao tentar entender o que seria um mundo virtual, 
definiu: 

“um mundo virtual, no sentido amplo, é um universo de possíveis, 
calculáveis a partir de um modelo digital. Ao interagir com o mundo 
virtual, os usuários o exploram e o atualizam simultaneamente. 
Quando as interações podem enriquecer ou modificar o modelo, o 
mundo virtual torna-se um vetor de inteligência e criação coletiva3”

Com base no pensamento do Autor, sabe-se que o Metaverso se trata 
de mundo virtual fechado, no qual os indivíduos, por meio de seus 
avatares 3D, poderão interagir de maneira análoga ao mundo físico. Na 
realidade, tende a ser a junção de diversas tecnologias que englobará 
blockchain, criptomoedas, realidade virtual (VR), realidade aumentada 
(AR), inteligência artificial, robótica, redes sociais e videogames.

Ainda, sem o condão de tentar definir esse ambiente, pode-se construir o 
entendimento de que essa nova realidade imersiva do Metaverso é uma 
verdadeira extensão da expressão da sociedade atual. Hoje, já se fala de 
grandes investimentos e da dilatação dos negócios para a atmosfera do 
Metaverso, criando verdadeiros ativos digitais. 

Naturalmente, as oportunidades para celebração de negócios jurídicos 
serão cada vez mais recorrentes, e, inclusive, já vem sendo colocado em 
prática como visto acima. 

Em recente artigo veiculado pela revista Forbes4, é possível notar que as 

https://www.forbes.com/sites/cathyhackl/2021/01/29/how-brands-can-thrive-in-the-direct-to-avatar-eco
https://www.forbes.com/sites/cathyhackl/2021/01/29/how-brands-can-thrive-in-the-direct-to-avatar-eco
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 F1  F2 F3 

5 https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/01/exemplos-do-Metaverso-marcas-que-atuam-com-propriedade/ 

50Inovação & Startups

empresas do segmento de moda como Gucci, Ralph Lauren e a brasileira 
Renner5 já estão focadas em atender as novas demandas destinadas aos 
avatares dos usuários de plataformas de Metaverso. 

O Direct-to-Avatar (D2A) já é uma realidade que  de acordo com a 
expectativa do mercado tende a ser um importante vetor da economia, 
sobretudo em se tratando das gerações mais novas (chamadas de Alpha), 
que passarão, nos próximos anos, a compreender o grande público 
consumidor mundial. 

Nesse contexto, quais são os formatos de bens digitais ordinariamente 
negociados através da internet?

Ordinariamente, temos percebido a celebração de negócios jurídicos de 
diferentes naturezas envolvendo, principalmente, Tokens e NFTs.

3. OMNICHANNEL E O META: A UNIÃO DO ONLINE 
E DO OFFLINE COM BASE NA EXPERIÊNCIA 
IMERSIVA – (ON/OFF/META) E (B2C E D2A) 

Como visto acima, é provável que os consumidores, em conjunto com os 
grandes players do mercado se abram para explorar a realidade imersiva 
do Metaverso. 

Pode-se falar na união entre (i) o empreendedorismo e (ii) experiências 
ainda mais interativas, se tornando, inclusive, difícil dimensionar as 
proporções que o varejo pode alcançar. 

Isso porque o padrão de consumo hoje demanda que as empresas 
ofereçam ao mercado uma experiência de compra sem atritos e conectada 
aos diversos canais de comunicação.

De acordo com Franklin Bravos, CEO da startup de soluções digitais Signa, 
"a tecnologia do Metaverso se interconecta com o omnichannel, uma vez 

https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/01/exemplos-do-Metaverso-marcas-que-atuam-com-propriedade/
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 F1  F2 F3 

6 https://inforchannel.com.br/2022/01/27/a-interconexao-entre-Metaverso-e-omnichannel-e-obrigatoria/

que os dois fazem uso do melhor dos dois mundos, o físico e o online. 
Quem ainda não é omnichannel, deve apostar nesse modelo de negócio, 
se não quiser ficar de fora das possibilidades fantásticas que o Metaverso 
trará em um futuro breve6.”

Ou seja, com a evolução da tecnologia e com base nas possibilidades que 
o varejo encontrou para o surgimento de empreendimentos de todas as 
naturezas, a união do Metaverso e do Omnichannel, tende a se confirmar 
como a concretização da integração dos canais de venda e do próprio 
ato de consumir de maneira unificada e diversa. A nova tendência de 
integração demonstrada abaixo:

4. POSSIVEIS DESDOBRAMENTOS FISCAIS 
DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO AMBIENTE 
VIRTUAL DO METAVERSO 

Seguindo o racional adotado, nos parece salutar refletir de maneira mais 
detalhada a respeito dos possíveis desdobramentos fiscais decorrentes 

METAVERSO

LOJA FISÍCA

WEB

MOBILE

REDES SOCIAIS

MARKETPLACE
ATENDIMENTO

https://inforchannel.com.br/2022/01/27/a-interconexao-entre-Metaverso-e-omnichannel-e-obrigatoria/
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do varejo no Metaverso, ou seja, das relações de consumo de bens 
móveis nesse ambiente virtual.

Em um cenário de curto e médio prazo, entendemos que três 
modalidades de venda tendem a ser as mais exploradas:

A. A COMPRA NO METAVERSO E A ENTREGA NO 
FÍSICO (B2C)

METAVERSO

USUÁRIO
Logado a alguma 

Plataforma 
do Metaverso e 

transmitindo 
por meio de seu AVATAR

O produto é 
entregue 

na casa do 
indivíduo.

LOJA FÍSICA
Com base na tecnologia do
Omnichannel, o pedido é 

recebido na loja física mais próxima da 
residência do user, é separado, faturado e 

enviado para a casa do usuário.

LOJA VIRTUAL
Encontra uma loja virtual no ambiente do 

Metaverso e realiza a compra de determinado 
produto visando adquirir para si próprio, 

indivíduo no mundo "real", o bem comprado.

Nesse caso, o bem seria adquirido no ambiente do Metaverso, mas, 
fisicamente, será destinado ao domicílio do consumidor. 

A primeira conclusão a partir da análise do modelo é: trata-se de uma 
operação de venda ordinária, via e-commerce, cuja experiência se tornou 
mais realista, o quem o condão de aumentar a conversão das vendas. 
Por essência, o usuário, utilizando-se da internet, realiza uma compra e 
recebe o bem no local indicado. 
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 F1  F2 F3 

7 Evidentemente, fazemos essa afirmação mediante a avaliação da maneira como hoje são veiculadas as infor-
mações a respeito da utilização do Metaverso. Considerando que se trata de um mundo em constante evolução, 
é absolutamente factível que outros modelos operacionais tenham maior potencial para gerar exposições fiscais, 
sobretudo se a legislação tributária não for devidamente atualizada.

Avaliando o tema sob à ótica fiscal, nos parece que os mesmos desafios 
hoje enfrentados pelo varejo para a implementação do Omnichannel 
tendem a existir com a agregação do Metaverso como novo canal 
de vendas, em especial quando se pensa no processo de emissão de 
documentos fiscais e incidência de ICMS – principalmente por conta da 
ausência de legislação nacional sobre o tema.

Abaixo, elencamos alguns entraves já noticiados pelo mercado e que, a nosso 
ver, poderão se repetir se não houver uma mudança da norma brasileira.

• Utilização de estoque das lojas próximas ao cliente: Modelos 
operacionais conhecidos como “ship from store” e “pick up in store”, 
em certos casos, podem ser mais complexos para implementação. 

Considerando que o checkout ocorre através da internet e que o 
gateway de pagamento é associado ao CNPJ de uma filial específica, 
necessário estruturar corretamente o processo de emissão de Notas 
Fiscais para viabilizar que a venda ocorra pela internet, mas a loja 
física seja responsável pela entrega.

• Logística Reversa: Viabilizar que a devolução de alguma mercadoria 
ocorra em estabelecimento que, na origem, não foi o responsável pela 
venda é um processo que, com o a inclusão do novo canal de vendas, 
pode vir a ser potencializado.

• Expansão da operação para o modelo de franquias: Considerando 
que cada franqueado possui o seu CNPJ próprio, conectar todos 
os players ao ambiente digital e coordenar o fluxo de emissão de 
documentos fiscais nos parece ser um tema que tende a gerar ainda 
mais discussão.

Objetivamente, não nos parece que a inserção do Metaverso como um 
novo canal de vendas para o varejo7 possa inaugurar novos desafios 
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 F1  F2 F3 

8 https://blog.publicidade.uol.com.br/insights/Metaverso-em-expansao-relatorio-mapeia-habitos-e-tendencias-
-emergentes/

fiscais, se considerarmos que as transações concretizadas que envolvem 
bens físicos serão, quase sempre, operações ordinárias. 

Entretanto, dado o potencial de escalabilidade das vendas, a exposição 
aos riscos já conhecidos tende a crescer proporcionalmente. Dessa 
forma, principalmente em se tratando dos players do mercado com maior 
apetite ao risco, é possível que tenham que reavaliar os seus processos 
internos e, em determinados casos, buscar uma melhor adequação à 
(pouca) legislação fiscal, sobretudo em âmbito estadual.

B. A COMPRA NO METAVERSO APENAS DE BENS 
DIGITAIS (D2A) 

METAVERSO

+

O BEM 
ADERE

 AO AVATAR
LOJA

VIRTUAL

REALIZA A 
COMPRAUSUÁRIO

Visita uma loja
virtual 

Logado a alguma Plataforma do 
Metaverso e transitando por 

meio de seu AVATAR

Com o surgimento do Metaverso e a existência da realidade imersiva, as 
marcas estão inaugurando uma nova modalidade de negócios, que é o 
D2A (Digital to Avatar)8, onde o foco é a venda de bens para ser utilizados 
pelos Avatares – personagens criados para interação ou jogos online.

https://blog.publicidade.uol.com.br/insights/Metaverso-em-expansao-relatorio-mapeia-habitos-e-tenden
https://blog.publicidade.uol.com.br/insights/Metaverso-em-expansao-relatorio-mapeia-habitos-e-tenden
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9 Non-Fungible Tokens – São aqueles tokens cujo protocolo de criptografia é único e o registro em plataforma de 
blockchain assegura para todo o ecossistema que somente aquele NFT, com as características próprias, existe.
10 Trecho do voto do Min. Dias Toffoli: “(...) Assim, ainda que se admita ser legítima a incidência do ICMS sobre bens 
incorpóreos ou imateriais, como admito, é indispensável para que ocorra o fato gerador do imposto estadual que haja trans-
ferência de propriedade do bem, o que não parece ocorrer nas operações com software que estejam embasadas em licenças 
ou cessões do direito de uso.”
11 Em outras palavras, considerando que a tecnologia blockchain permite que, de maneira descentralizada, todo 
o ecossistema conectado valide determina operação, o registro dos negócios através desta plataforma garante para 
todo o mercado que o ativo foi negociado entre a pessoa X e Y.
12 https://www.investidor.gov.br/publicacao/Alertas/alerta_CVM_CRIPTOATIVOS_10052018.pdf

Trata-se de nova economia, cujos bens digitais podem ser representados 
por Tokens fungíveis ou não (neste caso, no formado de NFT9).

E, neste particular, os desdobramentos fiscais podem ser absolutamente 
distintos, a depender do tipo de operação realizada.

O senso comum pode nos levar a concluir que a aquisição do bem 
digital, ainda que para uso exclusivo de um Avatar, assume as mesmas 
características de uma mercadoria, sobretudo se considerarmos que o 
próprio STF, no julgamento da ADI nº 5.65910, indicou o entendimento no 
sentido de que os bens intangíveis poderiam ser objeto de compra e venda.

Entretanto, tecnicamente, nos parece que tal afirmação, se realizada de 
maneira genérica, tenderia a não observar alguns fatores importantes 
associados ao uso de tecnologia que necessitam de melhor estudo.

De plano, é importante levar em consideração que as operações com 
ativos digitais realizadas no ambiente do Metaverso se diferem de um 
e-commerce tradicional notadamente quanto a formalização do evento. 
Em tais negócios, os registros são promovidos em uma plataforma de 
blockchain para que seja possível garantir a segurança do negócio e a 
publicidade do ato11.

Para perfeito entendimento do conceito de blockchain, vale a leitura da 
definição apresentada pela Comissão de Valores Mobiliários12:

“O funcionamento dos criptoativos se baseia em uma tecnologia de 
registro descentralizado, um tipo de contabilidade ou livro-razão 

https://www.investidor.gov.br/publicacao/Alertas/alerta_CVM_CRIPTOATIVOS_10052018.pdf
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13 “Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural 
ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de 
tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou 
análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.”

A tecnologia mais conhecida por trás do funcionamento 
dos criptoativos ficou conhecida como blockchain. 
Isso porque nela as transações publicadas na rede são 
agrupadas e registradas em blocos, de maneira que 
cada bloco aceito na rede se conecta imediatamente ao 
anterior, e assim por diante, formando uma sequência ou 
cadeia de blocos (blockchain).

distribuído em uma rede ponto a ponto de computadores espalhados 
ao redor do mundo. Toda transação realizada é divulgada para a rede, 
e somente será aceita após um complexo sistema de validação e de 
uma espécie de consenso da maioria dos participantes da rede. Com 
isso, as operações são praticamente irreversíveis, por exemplo: se um 
proprietário tentar reutilizar ativos já negociados (o chamado “gasto 
duplo”), a rede de computadores rejeitaria a transação, característica 
essa que eliminaria a necessidade de um intermediário.” – Grifamos.

Ademais, o desenvolvimento do ativo digital em si envolve a programação 
computacional, vale dizer, a utilização de linguagem criptografada capaz, 
inclusive, de ser registrada nas referidas plataformas. 

Nesse contexto, nos afigura razoável  o entendimento de que o bem 
assume as características de um software, nos termos do artigo 1º da Lei nº 
9.609/9813, protegido pela legislação de direitos autorais, de modo que, de 
acordo com a mencionada norma, os negócios jurídicos a serem realizados 
demandariam a celebração de três tipos de contrato, que, por essência, 
atraem diferentes consequências fiscais, são eles: (i) licença de uso do 
token; (ii) licença de comercialização ou; (iii) transferência de tecnologia.

Além disso, associado à transação do ativo em si, já é possível perceber 
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 F1  F2 F3 

14 Em termos práticos, enquanto os serviços se sujeitam à incidência de ISS (cuja alíquota máxima é de 5%), a 
venda de mercadorias é submetida à incidência de ICMS (à alíquota média no Brasil de 18%). Além disso, é possível 
verificar diferenças em relação às alíquotas do PIS e da COFINS, caso a empresa seja optante pelo Lucro Real. Se 
prestador de serviço, 3,65%. Se promover a venda do ativo com transferência de código fonte, 9,25% (com direito a 
crédito sobre os insumos essenciais).
15 “Os criptoativos não são considerados moeda de curso legal nos termos do marco regulatório atual. Entretanto, 
podem ser equiparados a ativos sujeitos a ganho de capital e devem ser declarados pelo valor de aquisição na Ficha 
Bens e Direitos (Grupo 08 – Criptoativos), considerando os códigos específicos a seguir (01, 02, 03,10 e 99), quando 
o valor de aquisição de cada tipo de criptoativo for igual ou superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
OBS: De se ressaltar que, até o ano de 2021, a Fazenda Federal equiparava os criptoativos a ativos financeiros.

alguns players negociando outros direitos, como, por exemplo, o acesso à 
um grupo exclusivo e ingressos para shows.

Assim, para o idealizador do ativo que optar por constituir uma sociedade 
empresária e explorar economicamente tal atividade, a depender do 
modelo de negociação, a tributação da operação poderá ser aquela 
correspondente a prestação de serviços ou venda de mercadoria14.

Outro aspecto importante reside na esperada oscilação que o valor 
de determinados tokens pode apresentar em razão de circunstâncias 
diversas de mercado. Nesse caso, é possível que outras repercussões 
fiscais sejam percebidas. 

Isto porque, aos olhos da Receita Federal do Brasil, os Tokens de forma 
geral, assim como os demais ativos criptografados (Ex. Bitcoin) devem ser 
classificados dentro do gênero “Criptoativos”, nos termos do artigo 5º, da 
Instrução Normativa (‘IN’) nº 1.888/2019, de modo que:

• Devem ser objeto de declaração à Administração Fazendária 
(respeitadas, evidentemente, os limites de isenção) através da DIRPF e 
da Declaração de Criptoativos descrita na referida IN, caso a Exchange 
que intermediou a operação não possuir domicílio fiscal no Brasil.

• Os eventuais ganhos decorrentes da valorização do bem, submetidos 
às regras de tributação de ganho de capital, conforme orientações 
constantes no próprio Manual de preenchimento da Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física atual15:

Veja que o ecossistema focado inteiramente no mundo digital, sob a 
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+

USUÁRIO
Logado a alguma Plataforma 
do Metaverso e transmitindo 

por meio de seu AVATAR

O BEM 
ADERE

AVATAR

COMPRA 
CONFIRMADA

Visita uma
loja virtual e 

realiza a compra 
de um produtoLOJA FÍSICA

Com base na tecnologia do 
Omnichannel, o pedido é 

recebido na loja física mais 
próxima da residência do 
user, é separado, faturado 
e enviado para a casa do 

usuário.

ótica tributária é complexo e demanda a análise de cada operação. 
Assim, embora as operações através do Metaverso tenham o potencial 
de crescimento astronômico, especificamente quando se trata do 
modelo D2A, é possível notar a necessidade de prévio estudo do modelo 
operacional e os reflexos fiscais.

C. E QUANDO O CONSUMIDOR OPTAR POR 
REALIZAR UMA COMPRA DE UM BEM QUE 
LHE SERÁ ENTREGUE E, AO MESMO TEMPO, 
UTILIZADO AO SEU AVATAR? 

METAVERSO

Exemplo prático: Cliente final acessa a loja X no Metaverso e realiza um 
pagamento de R$ 1.000 (mil reais), o qual corresponde a aquisição de 
dois tênis, um formato de NFT para o seu avatar (D2A) e o outro para 
utilização no mundo físico (B2C). 
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16 Por uma questão de restrição de escopo, citamos a segregação em duas operações. O exemplo operacional 
pode ser estruturado de diversas outras maneiras.

À luz das considerações realizadas nos tópicos anteriores, é possível 
concluir que o exemplo hipotético acima pode vir a representar duas 
operações distintas, a depender do modelo de negócio explorado em 
relação ao NFT16.

Dessa forma, nos parece absolutamente possível que as novas operações 
no ambiente imersivo demandem que as empresas passem a se dedicar 
a diferentes atividades. Tal cenário, embora inovador e absolutamente 
atraente para o público consumidor, tende a atrair maior complexidade 
em termos de compliance corporativo, já que a entidade se sujeitará à 
fiscalização de órgãos da administração fazendária em todas as esferas 
(União, Estados e Municípios).

5. CONCLUSÃO

Embora não saibamos se toda a tendência de operações através do 
Metaverso se confirmará, resta claro que, nos últimos anos, o ecossistema 
vem ganhando tração, sobretudo perante a população mais jovem, que, 
nos próximos 10 ou 20 anos representará a maioria consumidora. 

Nesse cenário, o Metaverso pode trazer aos varejistas a possibilidade 
de recriar seu negócio sem limites fronteiriços, ampliando seu alcance 
de forma totalmente imersiva e, consequentemente, criando cenários 
jurídicos inovadores. 

Sob a ótica tributária, é possível perceber que a legislação atual acomoda 
boa parte das relações negociais. 

Especificamente sobre as transações com ativos digitais e os seus reflexos 
fiscais, nos parece que o principal ponto a ser levado em consideração 
tende a ser o entendimento da estrutura desenhada pelo empreendedor 
e/ou desenvolvedor pois, como visto, o ambiente de tecnologia permite 
que, através de um único token, diversas relações sejam estabelecidas, 
com desdobramentos jurídicos, e, por óbvio, fiscais distintos.
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1. INTRODUÇÃO

A normatização das relações sociais pela legislação, e sua interpretação 
pelos Tribunais, sempre está um passo atrás das alterações sofridas pela 
sociedade, afinal, essa regulamentação depende de novos problemas 
para solucionar, e, portanto, é reativa.

Ocorre que esse descompasso entre as normas e os novos litígios sociais 
vem aumentando cada vez mais desde a popularização da internet, que 
acabou com o limite das fronteiras geográficas e possibilitou, desde então, 
a criação de novas espécies de relações (e controvérsias) em velocidade 
muito acelerada.

Dessa maneira, sempre que uma nova tecnologia disruptiva se populariza, até 
o estabelecimento de normas específicas ou de jurisprudência consolidada, 
a euforia toma conta do mundo jurídico por conta da imprevisibilidade e 
das incertezas causadas pela ausência de regras próprias.

Certamente, o tratamento jurídico das questões que envolvem a 
internet e o ciberespaço tornam-se um desafio, uma vez que os avanços 
tecnológicos têm levado à flexibilização e à alteração de alguns conceitos 
jurídicos até então sedimentados, como por exemplo, o espaço territorial, 
que reflete diretamente na aplicação do direito.

Atualmente, essa inovação tecnológica é o Metaverso, que representa 
uma verdadeira revolução no modo de utilização da internet, com a 
promessa de criação de ambiente virtual altamente interativo, imersivo e 
conectado com a realidade, no qual as pessoas do mundo todo poderão 
concretizar quaisquer tipos de relações jurídicas – como trabalhar, realizar 
negócios, compras, jogar ou apenas conhecer outras pessoas.

Embora a maioria dos provedores do Metaverso ainda esteja em fase inicial, é 
fato que a sua consolidação é questão de tempo; afinal, o setor tem chamado 
a atenção das principais empresas de tecnologia, gigantes do varejo, e, 
principalmente, do mercado de investimentos, o que tem resultado em 
previsões financeiras astronômicas para o seu futuro, diretamente ligado a 
outras tecnologias disruptivas, como as NFT’s e o blockchain.
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Portanto, a expectativa financeira sobre o Metaverso, aliada à sua 
imprevisibilidade de regulamentação, têm movimentado todas as áreas 
da atividade jurídica para tentar prever e apresentar soluções para 
potenciais controvérsias inéditas que surgirão, a fim de trazer segurança 
jurídica para os seus usuários, empresas e investidores.

Nesse cenário, uma dessas potenciais controvérsias está diretamente 
relacionada à potencial ausência de territorialidade dos negócios e 
relações firmadas no Metaverso, uma vez que a maior parte das obrigações 
assumidas serão ajustadas entre partes de países diferentes, por meio da 
internet, e cumpridas em um ambiente exclusivamente virtual.

A questão torna-se relevante porque a territorialidade – ou seja, a 
vinculação da relação jurídica com determinado local – é o principal 
elemento determinante para a definição da jurisdição e legislação 
aplicáveis para a solução de litígios de toda espécie (consumeristas, 
comerciais e trabalhistas) que acontecerão no ambiente virtual e 
transnacional do Metaverso.

Assim, o presente artigo tem o objetivo de delimitar as novas relações 
jurídicas no Metaverso, o motivo de sua ausência de territorialidade e 
principais consequências, para, por fim, tentar identificar possíveis 
soluções jurídicas para o problema, pautadas, principalmente, nas normas 
e jurisprudência nacionais já consolidadas.

2. AS RELAÇÕES JURÍDICAS NO METAVERSO 
E A SUA POTENCIAL AUSÊNCIA DE 
TERRITORIALIDADE

O Metaverso é um conceito de ambiente virtual que, por meio da 
internet, e com a utilização de outras tecnologias (como a realidade 
virtual e aumentada), poderá ser explorado por diversos desenvolvedores 
diferentes, ou seja, não existe um único Metaverso, mas sim, diversos 
“Metaversos” operando de maneira descentralizada (como por exemplo 
o Meta, Decentraland e o The Sandbox).
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Nesse contexto, a primeira relação jurídica que necessariamente se 
estabelecerá no Metaverso é aquela entre a plataforma desenvolvedora 
do ambiente virtual e os seus usuários, a qual será regulada pelos 
“Termos e Condições de Uso” da plataforma, algo que já é realidade 
hoje na internet e foi adotado pelas principais desenvolvedoras de 
ambientes virtuais (leia-se, Metaverso).

Assim, cada plataforma poderá estabelecer as regras (mais ou menos 
rígidas) que entender pertinentes – como definir a liberdade de 
interação entres seus usuários, venda de itens, e a possibilidade de 
compra de espaços (terrenos) dentro de seu ambiente virtual – escolhas 
que representarão diferencial competitivo para atrair mais usuários.

Logicamente, quanto mais usuários utilizarem determinado ambiente 
virtual, maior será o interesse de empresas em adquirir espaços para 
operar de maneira exclusivamente digital naquele ambiente específico, 
ou seja, deflagrando outra espécie de relação jurídica entre as empresas 
e as plataformas desenvolvedoras do Metaverso.

Em verdade, o acesso ao Metaverso, ao mesmo tempo em que 
representa a prestação de um serviço (entre os usuários e as 
desenvolvedoras/empresas), também representa relação comercial 
entre empresas que pretendem explorar comercialmente sua atividade 
e as desenvolvedoras, que oportunizam o ambiente virtual para tanto.

PLATAFORMA

USUÁRIOS EMPRESAS

METAVERSO
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Esses dois tipos diversos de relação jurídicas, normalmente são negócios 
jurídicos ajustados com foro de eleição (no qual as partes definem a 
jurisdição e legislação aplicáveis para a solução de eventuais conflitos), de 
modo que as consequências da ausência de territorialidade das relações 
acabam mitigadas.

Como exemplo, no caso do Metaverso da The Sandbox, seu “Termo e 
Condições de Uso” estabelece a legislação e a jurisdição de Hong Kong 
como competentes para a solução de conflitos – independentemente do 
local de acesso do usuário à plataforma, sua nacionalidade ou da ausência 
de territorialidade da relação (porque exclusivamente virtual).
 
Por outro lado, a existência de foro de eleição não é regra para outras 
espécies de relações jurídicas possíveis no Metaverso, como aquelas 
estabelecidas entre os próprios usuários (comercialização de NFT’s, 
por exemplo), e a relação estabelecida entre usuários e empresas que 
atuam no Metaverso (prestação de serviços e venda de itens pessoais 
para “avatares”), as quais não têm eleição consensual da jurisdição ou 
legislação aplicáveis.

Adicionalmente, é o que também ocorre nos casos de violação de 
direitos, tanto de usuários do Metaverso quanto de terceiros, dentro 
dos ambientes virtuais, por outros usuários, como a violação de direitos 
autorais, de imagem ou da personalidade, que tem se tornado cada vez 
mais comuns com a popularização da tecnologia.

Portanto, para esses casos em que a jurisdição e a legislação aplicáveis não 
são predefinidas, os quais representam a maioria das situações havidas 
no Metaverso, aparentemente não há como definir a territorialidade das 
relações jurídicas. Afinal, as obrigações serão assumidas e cumpridas no 
Metaverso, de maneira exclusivamente virtual, e, portanto, sem qualquer 
vinculação a determinado local físico ou eleição de foro – o que, de acordo 
com a legislação atual, pode representar um potencial problema.
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3. A REGRA PARA A DEFINIÇÃO DA 
TERRITORIALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS E 
AS SUAS CONSEQUÊNCIAS  

A definição da territorialidade das relações jurídicas havidas no Metaverso 
torna-se uma questão relevante porque as normas jurídicas vigentes para 
a determinação da competência da jurisdição brasileira e aplicação de 
sua legislação, dependem, necessariamente, de sua territorialidade – ou 
seja, da identificação da relação jurídica com locais físicos, e não virtuais.

Assim sendo, a regra é de que a jurisdição brasileira tem competência 
para o julgamento de ações judiciais nas quais (1) o réu seja domiciliado 
no país, (2) a obrigação tenha que ser cumprida em território nacional ou 
(3) a relação jurídica tenha ocorrido no Brasil, conforme determinam a Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - art. 12) e o Código 
de Processo Civil (art. 21). 

Ou seja, os três critérios para a aplicação da jurisdição brasileira 
dependem de sua identificação com um local físico, dentro dos limites 
geográficos do país, para a definição de sua competência para a 
resolução de controvérsias.

Igualmente, é o que ocorre com as regras vigentes para a determinação 
da legislação aplicável para qualificar e reger as obrigações e os bens, 
que dependem, respectivamente, (1) da identificação do país em que se 
constituíram ou do lugar em que reside o "proponente", e (2) do local em 
que estão situados os bens (arts. 8º e 9º da LINDB). 

Nesse cenário, fica evidente a dificuldade de aplicar as regras vigentes 
para a identificação da jurisdição e legislação competentes para solucionar 
litígios ocorridos no Metaverso, visto que as obrigações não são cumpridas 
em local físico determinado e os bens não existem fora do mundo virtual.

Para exemplificar, suponha que uma artista digital brasileira tenha 
desenvolvido uma estampa única e exclusiva para a utilização em itens 
pessoais digitais (criação protegida pelo direito autoral), e que, após 
divulgá-la, toma conhecimento de que a estampa está sendo utilizada por 
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outro usuário, de nacionalidade desconhecida, para comercialização de 
itens digitais no mesmo ambiente virtual.

No exemplo, se a estampa existe apenas de maneira digital (é intangível), 
se o ilícito aconteceu exclusivamente no ambiente virtual, e não há 
definição de foro entre as partes – ou seja, fugindo de todas as hipóteses 
legais –, não há como definir se a jurisdição e legislação brasileiras são 
competentes para garantir a proteção dos direitos da artista.

É óbvio que, como consequência desta aparente ausência de 
territorialidade das relações jurídicas no Metaverso, por muitas vezes o 
contexto representará aparente "vácuo de jurisdição”, situação que é, por 
várias razões, problemática, afinal, a relevância econômica do Metaverso 
não permite que esse seja encarado como uma “terra sem lei”. 

A segurança dos negócios, diante dos grandes investimentos realizados, 
exige que, em eventual controvérsia, a jurisdição seja capaz de solucionar 
conflitos e proteger o direito dos interessados. E mais, para os usuários, 
empresas e investidores brasileiros, é importante ter o conhecimento 
prévio e assegurado de que o Poder Judiciário de seu país e sua legislação 
poderão, caso necessário, ser utilizados para tutelar seus direitos nas 
relações havidas no Metaverso, tanto para o bem do avanço da tecnologia 
quanto para a garantia de segurança jurídica de todos os envolvidos. 

Portanto, fica claro que a questão da territorialidade não se trata de um 
debate apenas teórico, uma vez que seus conflitos terão grande impacto 
no desenvolvimento do Metaverso, na proteção de direitos de seus 
usuários e nas expectativas de seus investidores.

4. O METAVERSO, A INTERNET E AS SOLUÇÕES 
ANTIGAS PARA OS NOVOS PROBLEMAS

Embora o Metaverso tenha revolucionado a utilização da internet no 
que tange à imersão da experiência e ao nível de interação entre os 
seus usuários, também é verdade que, no que diz respeito à realização 
de negócios jurídicos de maneira exclusivamente virtual, esse não se 
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F1F

1 Como o próprio Mark Zuckerberg, responsável pela criação do Metaverso “Meta”, do Facebook, afirma - https://www.
youtube.com/watch?v=gElfIo6uw4g.

distancia muito do que a internet “comum”, acessada por computadores 
e celulares, já permite atualmente.

Afinal, em que pese a maioria dos contratos eletrônicos firmados 
atualmente pela internet seja realizada de forma virtual, com o seu 
cumprimento em local físico (por exemplo, a compra de um tênis pela 
internet, que ainda assim será entregue no endereço físico do consumidor), 
também se verifica que há a possibilidade de relações jurídicas serem 
firmadas com o seu cumprimento de forma exclusivamente virtual (como 
a compra de “créditos” para uso específico em determinado jogo online).

A grande diferença, nesse ponto, é que o que hoje é uma possibilidade 
na internet “comum”, será a regra nas relações jurídicas assumidas no 
Metaverso. 

Dessa forma, de início, é importante esclarecer que o Metaverso 
nada mais é do que uma nova plataforma com recursos e dispositivos 
mais avançados1 de acessar a internet e conectar os seus usuários. A 
estrutura, em si, permanece sendo composta por uma infraestrutura 
física e algorítmica para realização de seus negócios por meio da 
internet – que em nada difere das mais antigas, como a Amazon, Zoom, 
Mercado Livre, etc.

Em verdade, é fato que o Metaverso é apenas um novo instrumento 
(ambiente virtual) que, por meio da internet, oportuniza a realização 
de relações jurídicas entre seus usuários, e não o local onde essas 
relações acontecem. 

Essa condição de similaridade entre o Metaverso e a internet “comum” é 
muito importante para a solução da questão envolvendo a identificação 
da territorialidade das relações jurídicas exclusivamente virtuais, uma 
vez que, para a internet “comum”, que não é novidade, o ordenamento 
jurídico brasileiro já tem as respostas – que, certamente podem (e devem) 
ser aplicadas para algumas controvérsias estabelecidas no Metaverso. 

https://www.youtube.com/watch?v=gElfIo6uw4g
https://www.youtube.com/watch?v=gElfIo6uw4g
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2 Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou 
de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em 
território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção 
dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.
3 REsp 1745657/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 03/11/2020.

Aqui, a regra aplicável para a definição da territorialidade das relações 
jurídicas virtuais está contida no art. 11 do Marco Civil da Internet2 (Lei 
nº 12.965/2014), que define que os atos praticados serão considerados 
como realizados no Brasil e, portanto, sujeitos à sua jurisdição e legislação, 
desde que um dos “terminais de acesso” esteja localizado no país.

Os “terminais de acesso” são, na verdade, os computadores e celulares 
que permitem o acesso à internet e que, na mesma medida, permitirão o 
acesso ao Metaverso (que, adicionalmente, utilizará outros equipamentos 
para possibilitar a sua experiência altamente imersiva).

Ou seja, tentando simplificar, é reconhecer que, caso o acesso do 
usuário ao Metaverso ocorra por meio de computador (ou qualquer 
outro equipamento) localizado no Brasil, independentemente da 
nacionalidade do provedor (no caso, do Metaverso), da nacionalidade 
das partes envolvidas na relação jurídica ou do fato de que a relação 
jurídica é exclusivamente virtual, a jurisdição e legislação brasileiras serão 
competentes para solucionar eventuais controvérsias. 

Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) já se manifestou em mais de uma oportunidade ratificando o 
exposto, para atestar, de maneira clara, que haverá  “a aplicação da 
lei brasileira sempre que qualquer operação de coleta, armazenamento, 
guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de 
comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet 
ocorra em território nacional, mesmo que apenas um dos dispositivos 
da comunicação esteja no Brasil”3.

Dessa maneira, notamos que as semelhanças entre o Metaverso e a 
internet “comum”, no que diz respeito à sua maneira de acesso, permitem 
a aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, interpretados 
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F1F

4 REsp 1745657/SP
5 REsp 1168547/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 11/05/2010.

à luz do Marco Civil da Internet, para reconhecer que a territorialidade 
das suas relações jurídicas estará diretamente relacionada com o seu 
local de acesso.

A lógica, nesses casos, é justamente evitar o vácuo de jurisdição e que 
o ambiente virtual seja entendido como uma terra sem lei por seus 
usuários. Nesses casos, há a necessidade de “afastar qualquer ideia da 
internet como um “porto seguro” ou “zona franca” contra a aplicação do 
direito estatal, na hipótese, do direito brasileiro”4.

Todavia, é importante ressaltar que essa competência da jurisdição 
brasileira não será absoluta. Em primeiro lugar, porque é concorrente com 
a jurisdição de outros Países. Depois, porque a definição de jurisdição e 
legislação aplicáveis por essa regra também está sujeita à mitigação pela 
existência de foro de eleição ajustada entre as partes – algo que, frise-se, 
já é a realidade em parte das relações havidas no Metaverso. 

Ainda assim, verifica-se que a fundamentação dos precedentes existentes 
permite, inclusive, que a competência da jurisdição brasileira ultrapasse 
a vontade das partes, como naqueles casos em que há a possibilidade 
de identificação de uma relação de consumo – que, sem a pretensão de 
aprofundar o tema, é o que parece acontecer na relação entre os usuários 
do Metaverso e a plataforma desenvolvedora.

Afinal, o posicionamento do STJ sobre a questão, enquanto analisado 
exclusivamente no contexto da internet “comum”, é de que  “quando 
a alegada atividade ilícita tiver sido praticada pela internet, 
independentemente de foro previsto no contrato de prestação de serviço, 
ainda que no exterior, é competente a autoridade judiciária brasileira caso 
acionada para dirimir o conflito, pois aqui também houve acesso ao sítio 
eletrônico onde a informação foi veiculada, interpretando-se como ato 
praticado no Brasil”5.
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Em síntese, em que pese a inegável revolução causada pelo surgimento do 
Metaverso, quanto ao aparente problema da ausência de territorialidade 
das suas relações jurídicas, parece que não há a necessidade da criação 
de novas regras ou um cenário de insegurança, uma vez que a legislação 
e jurisprudência vigentes já são suficientes para a definição de critérios 
para a sua aplicação.

Adicionalmente, fica claro também que a jurisdição brasileira não afastará 
a tutela dos direitos de seus jurisdicionados (ou seja, aqueles que acessam 
a internet diretamente de seu território) somente porque não há regra 
específica tratando do tema e, de acordo com a normas gerais, não há 
como identificar a sua relação com os limites geográficos do país.  

Embora o entendimento não seja suficiente para solucionar de maneira 
definitiva todos os conflitos decorrentes das relações jurídicas complexas 
que se concretizarão no Metaverso (como nos casos de conflitos de 
jurisdição, que serão solucionados pelas regras do direito internacional), 
é fato que, como ponto de partida, a conclusão é importante para trazer 
previsibilidade aos usuários e investidores brasileiros na utilização do 
Metaverso – com a segurança de que poderão utilizar o Poder Judiciário 
brasileiro caso necessário.

5. CONCLUSÃO

O Metaverso de fato representa uma revolução na forma de interação 
virtual, com a promessa de uma experiência completamente imersiva, 
mas ao mesmo tempo conectada com a realidade. 

E é justamente por não haver legislação específica para regular as relações 
havidas no Metaverso, aliado ao grande potencial econômico que este 
meio promete, que essa questão tem causado grandes discussões no 
meio jurídico para tentar prever e solucionar potenciais controvérsias, 
especialmente no que diz respeito à territorialidade das relações jurídicas, 
visto que no Metaverso grande parte das obrigações são assumidas e 
cumpridas exclusivamente no meio virtual.

No entanto, conforme demonstrado, o Metaverso é apenas o instrumento 
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para a realização da atividade e não o local onde esta acontece. Ou seja, 
na prática, o Metaverso não é muito diferente da internet “comum”, 
pelo menos no que diz respeito à sua maneira de acesso. 

Sendo assim, mesmo para relações exclusivamente virtuais, o 
ordenamento jurídico brasileiro já tem as respostas para a identificação 
de critérios definidores de sua competência, os quais serão cabíveis 
de aplicação para as relações jurídicas havidas no Metaverso. 

Dessa forma, aplicando os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, 
interpretados à luz do Marco Civil da Internet, é possível reconhecer que a 
territorialidade das relações jurídicas virtuais estará diretamente relacionada 
com o seu local de acesso, independentemente da nacionalidade da 
plataforma, da nacionalidade das partes envolvidas na relação jurídica ou 
do fato de que a relação jurídica é exclusivamente virtual.

Portanto, nesse ponto, nota-se que não há a necessidade da criação de 
novas regras específicas para o Metaverso, uma vez que, para a grande 
maioria dos casos, a legislação existente já garante solução para a questão.
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1 Disponível em: https://www.poder360.com.br/economia/e-commerce-cresceu-27-em-2021-e-faturou-r-161-bi-
-diz-levantamento/#:~:text=O%20e%2Dcommerce%20brasileiro%20registrou,%25%20do%20e%2Dcommerce%20brasilei-
ro.&text=O%20levantamento%20tamb%C3%A9m%20mostra%20crescimento%20de%2017%25%20nos%20pedidos%20
em%202021. Acesso em 24/04/2022.
2 www.neotrust.com.br

1. INTRODUÇÃO

É inegável o crescimento do e-commerce na economia brasileira nos últi-
mos anos. De acordo com o website “Poder 360”1 , pesquisa da Neotrust2  
indica que, em 2021, o e-commerce no Brasil faturou em torno de R$ 161 
bilhões, um crescimento de 26% em relação ao ano de 2020 (R$ 137,78 
bilhões), ano do início da Pandemia do Coronavírus em terras brasileiras, 
e algo em torno de 113% a mais do que em 2019 (R$ 75,60 bilhões).

A magnitude dos números não se restringe às cifras: em 2021, estima-se 
que foram efetuadas 353 milhões de entregas de mercadorias em todo 
o Brasil, o que significa crescimento de 16,7% em relação a 2020 e de 
97,5% a 2019.

Sem dúvida, um crescimento expressivo impulsionado pelas restrições de 
se efetuar compras de modo tradicional em estabelecimentos físicos em 
decorrência da Pandemia, mas estimulado, também, pelos avanços na 
logística e pela mudança de comportamento do consumidor, que passou 
a se valer da praticidade para adquirir bens e serviços de forma online.

O aumento da representatividade do e-commerce implica questões 
tributárias das mais diversas, como, por exemplo, a do diferencial de 
alíquota do ICMS nas operações interestaduais não presenciais, com con-
sumidores finais não contribuintes do imposto (DIFAL), que desperta con-
trovérsias há pouco mais de 10 anos. 

2. EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO 
DIFAL-ICMS NO E-COMMERCE
No início da década passada, as operações por meio do e-commerce no 
Brasil chamaram a atenção de alguns Estados, notadamente das regiões 
norte e nordeste, e do Distrito Federal, quando foi publicado o Proto-

https://www.poder360.com.br/economia/e-commerce-cresceu-27-em-2021-e-faturou-r-161-bi-diz-levantamen
https://www.poder360.com.br/economia/e-commerce-cresceu-27-em-2021-e-faturou-r-161-bi-diz-levantamen
https://www.poder360.com.br/economia/e-commerce-cresceu-27-em-2021-e-faturou-r-161-bi-diz-levantamen
https://www.poder360.com.br/economia/e-commerce-cresceu-27-em-2021-e-faturou-r-161-bi-diz-levantamen
http://www.neotrust.com.br
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colo ICMS nº 21/2011, consistindo no primeiro normativo que buscou 
instrumentalizar o recolhimento do ICMS em favor das unidades feder-
adas destinatárias de bens e serviços adquiridos por não contribuintes 
do imposto, de forma não presencial.

Naquele momento, vigia a regra constitucional de que, nas operações in-
terestaduais com consumidores finais não contribuintes do ICMS, o recolhi-
mento desse imposto era efetuado pelo remetente / fornecedor em favor 
da unidade federada de origem, calculado com a alíquota interna.

Com efeito, o Protocolo ICMS nº 21/2011 previa o recolhimento do dif-
erencial de alíquota nas operações que destinassem bens a consumi-
dores finais não contribuintes do imposto, sob a justificativa de que era 
necessário haver a redistribuição do imposto entre Estados remetentes 
e Estados consumidores de mercadorias e bens. Contudo, em 2014, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) declarou o referido Protocolo ICMS nº 
21/2011 inconstitucional, ao julgar em conjunto as Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADIs) nsº 4628 e 4713, assim como o Recurso 
Extraordinário (RE) nº 680.089 com repercussão geral. Em suma, o en-
tendimento adotado pela Corte Suprema foi o de que o Protocolo ICMS 
nº 21/2011 não era meio hábil para modificar a sistemática de recolhi-
mento do ICMS naquela especial situação, sendo imprescindível alter-
ação constitucional que assim viesse a prever.

E dita alteração da Constituição Federal de 1988 (CF/88) veio com a 
Emenda Constitucional (EC) nº 87/2015, que deu nova redação ao in-
ciso VII do parágrafo 2º do artigo 155, prevendo que, nas operações 
interestaduais com mercadorias destinadas a consumidor final, con-
tribuinte ou não do imposto, o ICMS passaria a ser repartido entre os 
Estados de origem e de destino: ao primeiro, cabe o imposto calculado 
com alíquota interestadual, enquanto, ao segundo, o ICMS correspon-
dente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a 
alíquota interestadual (DIFAL).

A EC 87/2015 dispôs, ainda, que a responsabilidade pelo recolhimento do 
DIFAL ao Estado de destino cabe ao remetente / fornecedor da mercado-
ria quando o destinatário for não contribuinte do imposto, hipótese essa 
a mais comum no e-commerce; mas, se o destinatário da mercadoria é 
contribuinte, a ele cumpre o recolhimento.
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3 Art. 146. Cabe à lei complementar: (...)
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; (...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a 
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

Com a alteração da CF/88 promovida pela EC 87/2015, os Estados e o Dis-
trito Federal não tardaram em publicar o Convênio ICMS nº 93/2015, com 
o objetivo de regulamentar as operações destinando bens e mercadorias 
a consumidor final não contribuinte do imposto. Naquele Convênio, tra-
tou-se do cálculo do DIFAL, trazendo previsões sobre a base de cálculo 
simples, a forma de apropriação de crédito, a responsabilidade pelo seu 
recolhimento, assim como sobre as obrigações acessórias. 

Mas, como é demasiadamente comum no Brasil, a publicação do Convê-
nio ICMS nº 93/2015 feriu normas constitucionais, a saber, aquelas pre-
vistas no artigo 146, incisos I e III, “a”3  do texto constitucional, pois as 
disposições contidas no citado Convênio foram publicadas à mingua de 
fundamento legal adequado, qual seja, a lei complementar.

Nesse ponto, é válido rememorar que cabe a ela, a lei complementar, 
estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre 
a definição de tributos e de suas espécies, assim como, em relação aos 
impostos, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribu-
intes. Contudo, não foi o que ocorreu em relação ao DIFAL previsto no 
Convênio ICMS nº 93/2015.

Não por outra razão, em fevereiro de 2016, a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (Abcomm) distribuiu a ADI 5.469 questionando o 
referido Convênio. Contudo, apesar de sua importância e abrangência, só 
em 2020 o tema foi afetado pela sistemática da repercussão geral, com 
a seleção do RE nº 1.287.019 para ser julgado cumulativamente com a 
referida ADI, sob o tema 1093.

Em 24/02/2021, o STF concluiu o julgamento do assunto, estabelecendo 
a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, 
conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe 
edição de lei complementar veiculando normas gerais”, tendo considera-
do a inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015.
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Em vista da sensibilidade do assunto para as unidades federadas – em 
termos de arrecadação – assim como para os próprios contribuintes for-
necedores no e-commerce – no que respeita à tão perseguida segurança 
jurídica - o STF modulou a propagação de efeitos da decisão para a par-
tir de 01/01/2022, ressalvando os direitos daqueles contribuintes que já 
tivessem ingressado com ações judiciais até 24/02/2021.

O revés sofrido pelos Estados teve reação rápida: em 15/03/2021 foi 
apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 32/2021, para alterar 
a Lei Complementar nº 87/1996 (LC 87/1996) de forma que essa pas-
sasse a disciplinar o DIFAL, estabelecendo seu fato gerador, base de 
cálculo e contribuintes. 

Após o seu trâmite nas duas casas legislativas do Congresso Nacion-
al, que findou com sua aprovação em dezembro de 2021, o texto foi 
convertido na Lei Complementar nº 190 (LC 190/2022); porém, apenas 
sancionada pelo Presidente da República em 04/01/2022 e publicado 
no Diário Oficial do dia seguinte.

3. POLÊMICAS JURÍDICAS ENVOLVENDO A LC 
190/2022

Apesar de o objetivo que permeou o processo legislativo que culmi-
nou na aprovação da LC 190/2022 ter sido o de adequação jurídica 
da cobrança do DIFAL devido em operações interestaduais, com con-
sumidores finais não contribuintes do ICMS, já que, desde seu início 
em 2011, essa exação foi marcada por inconstitucionalidades e ile-
galidades, a publicação da referida lei complementar em 2022 trouxe 
novas celeumas e, ao invés de estabelecer a tão necessária segurança 
jurídica, deixou-a mais distante.

Nesse ponto, é importante salientar que, no julgamento do tema 1093, 
o STF deixa claro que a EC nº 87/2015 estabeleceu uma nova relação ju-
rídica entre o fornecedor / remetente da mercadoria e o Estado em que 
localizado o destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS4.
 
Além disso, é igualmente salutar registrar que a decisão do STF enten-
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4 Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli:
“Comparando-se esses dispositivos com suas versões originais, chega-se à conclusão de que, nas operações e presta-
ções interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS, o remetente passou, com a EC nº 87/15, a ter 
mais uma obrigação tributária.
Com efeito, antes dessa emenda, ele apenas possuía, em casos assim, relação jurídico-tributária com o estado de 
origem, a quem era devido integralmente o ICMS segundo a alíquota interna de tal unidade federada. Com a emen-
da, o mesmo sujeito passou a ter duas relações tributárias: uma com o estado de origem, para o qual deve recolher 
o imposto com base na alíquota interestadual, e outra, no caso de destinatário não contribuinte do imposto, com o 
estado de destino, para o qual deve recolher o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas, considerando-se 
a alíquota interna dessa unidade federada.” 
5 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (...) 
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; (Vide Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993)
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado 
o disposto na alínea b;

deu que não havia regras, na até então redação vigente da LC 87/96, 
que tratassem do DIFAL nas operações interestaduais com consumi-
dores finais não contribuintes do imposto.

Essas assertivas constantes da decisão são de fundamental importância, 
visto que confirmam que a LC 190/2022 é justamente aquele normativo 
complementar previsto no artigo 146, incisos I e III, “a”, da CF/88. Ou 
seja, é ela, a LC 190/2022, a regra complementar que dispõe normas 
gerais sobre conflitos de competência entre os Estados e o Distrito Fed-
eral e que define o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do 
ICMS decorrente da nova relação jurídica estabelecida entre o fornece-
dor / remetente da mercadoria e o Estado em que localizado o desti-
natário consumidor final não contribuinte do ICMS.

E, nesse contexto, surge a polêmica: considerando que a LC 190/2022 é a 
lei complementar a que se refere o citado artigo 146, incisos I e III, “a” da 
CF/88, estaria ela sujeita aos princípios da legalidade e da anterioridade, 
inclusive, à chamada anterioridade nonagesimal, previstos no artigo 150, 
I e III, “a” a “c”, da CF/885?

Para nós, não resta dúvida de que sim. Considerando que a LC 190/2022 
foi publicada apenas em 05/01/2022, a exigência do DIFAL decorrente 
de operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes 
do ICMS somente poderá ocorrer a partir de 01/01/2023, em decor-
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rência lógica e inegável dos princípios da legalidade e da anterioridade 
anual e nonagesimal.

Tanto é assim que, com vistas a assegurar o princípio da não surpre-
sa, a própria LC 190/2022 prevê em seu artigo 3º a obrigatoriedade da 
observância da alínea “c” do inciso III do artigo 150 da CF/88 (anteriori-
dade nonagesimal), que, por sua vez, faz remissão expressa à alínea “b” 
(anterioridade anual). 

Assim sendo, sob nenhuma hipótese poderiam os Estados e o Distrito 
Federal exigirem o DIFAL ainda no ano de 2022.

A polêmica atribuída ao tema nasce em virtude do equivocado en-
tendimento adotado pelas unidades federadas: aduzem que as an-
terioridades nonagesimal e anual não devem ser observadas no pre-
sente caso, pois não há criação ou aumento de tributo. Argumentam 
que a cobrança do DIFAL já era regulamentada pelo Convênio ICMS 
nº 93/2015 e, que, portanto, exige-se tributo já existente e não 
recém-criado / aumentado.

Com o devido respeito aos que pensam de forma diversa, tal justifica-
tiva não convence. A declaração de inconstitucionalidade do Convênio 
ICMS nº 93/2015, fundamentada no entendimento da Suprema Corte de 
que tal normativo não poderia regulamentar matéria reservada exclusiva-
mente à lei complementar, demonstra de forma inegável que a exigência 
do DIFAL carecia de fundamento de validade. Logo, exigiu-se tributo (o 
DIFAL do ICMS) de forma indevida e inconstitucional.

Outro ponto que reforça a polêmica é aquele que diz respeito à edição 
de leis estaduais, ainda em 2021, prevendo localmente a incidência do 
DIFAL. A título de exemplo, veja-se a Lei nº 17.470/2021 do Estado de São 
Paulo, publicada no Diário Oficial estadual em 14/12/2021.

Sustenta-se que tais leis, por terem sido publicadas em 2021, permitem 
a cobrança do DIFAL em 2022, pois estar-se-ia atendendo ao princí-
pio da anterioridade (anual e nonagesimal). Contudo, esse argumento 
também nos parece equivocado, na medida em que a lei estadual publi-
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6 Veja-se a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidên-
cia de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitual-
mente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. 
II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com 
o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigên-
cia da LC 114/2002” (Grifos e destaques nossos)
7 Art. 13. A base de cálculo do imposto é: (...)
 X - nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar, o valor da operação ou o preço 
do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino.  (Incluído pela Lei Complementar 
nº 190, de 2022)   (...)
§ 3º No caso da alínea “b” do inciso IX e do inciso X do caput deste artigo, o imposto a pagar ao Estado de destino 
será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a interestadual. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (...)
§ 7º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso X do caput deste artigo, a alíquota prevista para a operação ou prestação 
interna no Estado de destino para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação. (Incluído pela Lei Comple-
mentar nº 190, de 2022)

cada em 2021, antes da LC 190/2022, igualmente carece de fundamen-
to de validade, tal como foi no caso do Convênio ICMS nº 93/2015.
A respeito deste ponto em específico, destaque-se que o STF já se mani-
festou, em outras oportunidades, acerca do início da propagação de efei-
tos de lei estadual editada em momento anterior à edição de lei com-
plementar. Com efeito, no RE nº 1.221.330, embora a Suprema Corte 
tenha reconhecido a validade da legislação estadual que foi editada em 
momento anterior à LC 114/02, a sua eficácia foi mantida apenas para 
fatos geradores ocorridos após a vigência da referida Lei Complementar6.

Esse entendimento, a nosso ver, é válido para o caso aqui em análise: as 
leis estaduais versando sobre o DIFAL eventualmente publicadas ainda 
em 2021, ou mesmo em 2022, mas antes da publicação da LC 190/2022, 
embora sejam válidas e vigentes, não possuem eficácia, e, por isso, não 
podem produzir efeitos até que a LC 190/2022 cumpra o princípio da an-
terioridade anual e nonagesimal e passe ela a ter eficácia.

Outro ponto também polêmico, e que igualmente gera dúvidas sobre 
a aplicação imediata das regras da LC 190/2022, diz respeito à chama-
da “base de cálculo dupla” para apuração do DIFAL, em vista das novas 
redações contidas no artigo 13, inciso X, parágrafos 3º e 7º7  da LC 87/96. 

Em resumo, a nova versão desses dispositivos resulta em metodologia na 
qual o DIFAL é calculado a partir das bases de cálculo das operações inter-
na e interestadual (base dupla), resultando em montante superior àquele 
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que seria devido se calculado com a “base única”, anteriormente prevista 
no Convênio ICMS nº 93/2015. 

Sendo assim, ainda que o STF não tivesse se posicionado no sentido de 
que a EC 87/2015 estabeleceu nova relação jurídica / hipótese de incidên-
cia do imposto, ainda assim a LC 190/2022 deveria observar o princípio 
da anterioridade anual e nonagesimal, pois inegavelmente teria havido 
aumento de imposto.

4. CONCLUSÃO: NOVO CAPÍTULO DA CONTRO-
VÉRSIA E MANUTENÇÃO DAS POLÊMICAS

Todas essas polêmicas envolvendo o DIFAL decorrente das operações 
de e-commerce (assim como decorrente de toda e qualquer operação 
não presencial de venda, destinando bens e mercadorias a consumi-
dores finais não contribuintes do ICMS) ainda parecem estar longe de 
serem resolvidas. Isso porque, até o momento em que o presente artigo 
foi concebido, existem ao menos 3 (três) ADIs (nsº 7066, 7070 e 7075) 
questionando, no STF, os temas aqui tratados.

Estas ações ainda parecem estar longe de seu fim. De todo o modo, 
a Procuradoria-Geral da República (PGR), em Parecer juntado na ADI 
nº 7066, manifestou-se no sentido de que a LC 190/2022 “promoveu 
alteração substancial na sujeição ativa da obrigação tributária do ICMS, 
ganhando força normativa equivalente à instituição de tributo e sub-
metendo-se, por isso, ao princípio da anterioridade tributária”, adicio-
nando, ainda, “a intenção do legislador de que a produção dos efeitos 
do referido diploma legal seja submetida às anterioridades geral e non-
agesimal, a confirmar a natureza da exação disciplinada”.

Certo, mesmo, é que os contribuintes do DIFAL e os consumidores do 
e-commerce, os maiores interessados no tema, ainda não tem no hori-
zonte a solução definitiva e, portanto, a tão esperada segurança jurídica.
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 F1

1 Art. 179, VI, da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), com redação dada pela Lei nº 11.638/2007
2 Item 8 (definições) do Pronunciamento Técnico (PT) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) nº 04 – 
Ativo Intangível (R1)
3 Itens 1.01 e 1.04 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

1. INTRODUÇÃO

Historicamente, mesmo antes da criação de um grupo próprio no plano 
de contas contábeis das empresas brasileiras, os ativos intangíveis sempre 
estiveram relacionados à manutenção da atividade empresarial: uma 
espécie de ativo imobilizado incorpóreo.

Nada mudou com a convergência das normais brasileiras de contabilidade 
às normais internacionais, pois:

• a legislação societária dispõe que devem ser registrados no ativo 
intangível “os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido”1 ; e 

• a contabilidade conceitua ativo intangível, diante da sua comum 
iliquidez, como sendo um ativo não monetário, isto é, que não é 
“representado por dinheiro ou por direitos a serem recebidos em uma 
quantia fixa ou determinável de dinheiro”2.

Aliado a essas disposições e, de certo modo, até as justificando, tem-se o 
fato de que as atividades empresariais, cuja receita decorre da exploração 
de ativos intangíveis, como jogos e softwares, não mercantilizam seus 
direitos, apenas cedem o seu uso, mediante licenciamento. Ou seja, não 
há – ou ao menos não havia – a necessidade de se pensar em um estoque 
de intangíveis para esse business.

Diferente disso, até então, tínhamos o desenvolvimento de ativos 
intangíveis, que, por sua natureza personalíssima e exclusiva, eram 
considerados para todos os fins como sendo uma prestação de serviços 
(há, inclusive, itens específicos na lista de serviços tributáveis pelo ISS 
para essas atividades3).
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4 Personagem do conto “O colocador de pronomes” de Monteiro Lobato (1996).
5 Albert Einsten, em “Como vejo o mundo” (2011).
6 Item 4.3 do PT CPC nº 00 – Estrutura conceitual para o relatório financeiro (R2)
7 Item 6 (definições) do PT CPC nº 16 – Estoques (R1) 
8 Esse exemplo é aplicável ao McDonalds que pretende a abertura lojas no metaverso
9 Essa parece ser a pretensão da Nike
10 Hipótese já pensada pela Linx.

E então, ignorando todo esse histórico, surge o NFT, que fez os mais 
humildes estudiosos sentirem-se como Aldrovando Cantagalo4, que nada 
sabe do sabe do mundo atual, e, por outro lado, reforçou a busca pelo 
conhecimento como uma afirmação consciente de vida5.

O NFT, como já conceituado nesse caderno, é o certificado digital – 
portanto, intangível – que representa um ativo digital único e criptografado, 
também chamado, por isso, de criptoativo. 

Em razão dessa novidade, faz-se necessário pontuar dois conceitos 
contábeis: o primeiro diz respeito ao conceito de ativo, que é de “um 
recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado 
de eventos passados”6  e o segundo é o de estoque, conceituado como 
ativos “mantidos para venda no curso normal dos negócios”7 .

No âmbito empresarial, utilizando-nos, inclusive, de exemplos já 
existentes, pensamos que os NFTs podem significar:

• um ativo intangível (no conceito clássico-atual), pois a empresa, 
pode, p.ex., utilizar uma loja virtual para propagar seu marketing e 
potencializar as suas vendas8; 

• um produto comercial isolado9, a ser considerado parte do objeto 
empresarial principal;

• um item comercial, a ser incluído em outra operação, como uma 
espécie de brinde, a fim de estimular a fidelização10.

Especialmente no caso de o NFT tornar-se uma “mercadoria”, surge a 
dúvida quanto à necessidade de controle do seu estoque e à sua forma 
de mensuração.
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11 Julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nºs 1.945/MT e 5.659/MG, e do Recurso Extra-
ordinário (RE) nº 688.223/PR, rel. Min. Dias Toffoli, processos julgados em 2021.
12 Esse entendimento teve como fundamento, por mais de duas décadas, o julgamento do RE 176.626/SP, rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, sessão de 10/11/1998.
13 Item 1.05 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003.
14 Art. 9º da Lei nº 9.609/1998.
15 Esse é o caso, p.ex., do NFT “The first 5000 days”, leiloado por quase 70 milhões de dólares em 2020, e que, em 
razão disso, tem despertado a curiosidade quanto à sua utilidade... muito embora, a arte não precise de justificativa 
(Rookmaaker, 1977).

2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OS 
CONCEITOS ENTÃO EXISTENTES

Quando questionado sobre a tributação de operações envolvendo 
intangíveis, o Supremo Tribunal Federal (STF) sempre buscou encaixar 
os fatos analisados em disposições preexistentes, especialmente para 
conceituá-los como mercadorias/produtos ou serviços.

O mais recente posicionamento da suprema corte foi no sentido de que 
a “venda” de softwares é considerada um serviço, ainda que o programa 
não seja desenvolvido sob encomenda ou customizado11. Entendimento 
que representa uma quebra de paradigma, pois, até então, softwares de 
prateleira eram tidos como mercadoria12.

Desse caso dos softwares, dois pontos precisam ser destacados. O 
primeiro, e mais importante, é que a atividade de “licenciamento 
ou cessão de direito de uso de programas de computação” é um item 
especificamente previsto na lista de serviços tributáveis pelo ISS13. E o 
segundo é que há uma legislação própria regulando essa atividade no 
Brasil, a qual prevê que “o uso de programa de computador no País será 
objeto de contrato de licença”14.

Em uma primeira análise, esses dois fatos não se aplicam ao NFT, pois, 
diferentemente dos softwares, além de não haver legislação nacional 
regulando a cessão do criptoativo, o item passível de precificação e 
negociação será provavelmente a propriedade do token e não a sua 
utilidade, essencialmente nos casos em que representam artes digitais15.

Para este autor, o judiciário brasileiro, desde o juiz de Serra da 
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16 Um dos menores municípios brasileiros, com população estimada de 771 pessoas (IBGE, 2021).
17 Ululante que não temos a pretensão de listar todas as operações possíveis, primeiro porque esse não é o objeti-
vo desse artigo, segundo e, principalmente, porque essas operações ainda estão sendo arquitetadas e possivelmente, 
entre a escrita e a publicação desse artigo, novas coisas surjam.
18 Item 1.09 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003.
19 Destaque que o STF, em setembro/2020, firmou a tese de que “é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS 
a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as 
atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva” (RE 784.439/DF, Min. Rosa 
Weber).
20 Ao analisar e confirmar a incidência do ISS sobre os contratos de franquias, o STF entendeu que os intangíveis 
relacionados à essa operação (cessão de marca, transferência de know-how, cessão de segredo de indústria) 
integram um contrato que envolve prestação de serviços, não podendo ser considerados de forma isolada para fins 
tributários (RE 603.136/RJ, Min. Gilmar Mendes, sessão de 29/05/2020).
21 A RFB entende que os criptoativos são equiparáveis a ativos passíveis de apuração de ganho de capital (Solu-
ção de Consulta Cosit nº 214/2021; questões 455 e 619 do Perguntas e Respostas IRPF 2022).

Saudade/MG16 até o plenário do STF, certa e acertadamente tentará 
encaixar as operações com NFT17 nos conceitos já existentes:

• caso o token seja cedido de forma temporária, esse fato 
possivelmente será considerado como uma prestação de serviços de 
“disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, 
imagem e texto por meio da internet”18; 

• caso o criptoativo seja desenvolvido sob encomenda do cliente-
usuário, as fazendas municipais e o judiciário possivelmente 
entenderão tratar-se de uma espécie de “serviços de informática e 
congêneres”19;

• caso a cessão e/ou a construção do NFT esteja relacionada a uma 
outra operação, que possa ser considerada principal, como no caso das 
franquias20, a eventual remuneração segregada possivelmente integrará, 
ao menos para fins tributários, a receita da operação principal; e

• se a venda do token não representar um objeto empresarial, sendo 
uma espécie de investimento, a sua tributação, como já defendido 
pela Receita Federal do Brasil (RFB)21, se dará possivelmente pela 
apuração de ganho de capital.

Esses possíveis enquadramentos tributários, ainda que não signifiquem, 
por si só, a aplicabilidade ou não do controle do estoque de NFT, trazem 
consigo elementos conceituais que permitem chegar a essa conclusão 
com mais facilidade.
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22 O Banco Central do Brasil (BCB ou Bacen) tem estudado este tema, tendo inclusive realizado o seminário 
virtual (webinário) “Tecnologias para emissão e compatibilidade com arranjos existentes”, que integra o grupo de 
webinários sobre o Real Digital e que está disponível em seu canal oficial do YouTube.
23 Item 2.b do PT CPC 16 – Estoques (R1).
24 Art. 5º, I, da IN RFB nº 1.888/2019, e questão 455 do Perguntas e Respostas IRPF 2022.
25 Item 11 do PT CPC 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação.

Assim, a fim de não esbarrar nessas balizas e colocar algo em uma caixa 
inapropriada, é importante delimitar que, para o presente artigo, a dúvida 
principal paira sobre os criptoativos desenvolvidos ou adquiridos pela 
empresa e alienados aos clientes-usuários de forma definitiva em uma 
operação considerada objeto empresarial.

3. O ESTOQUE DE NFT PARA A CONTABILIDADE

3.1 O NFT é um ativo financeiro?

O primeiro ponto a ser enfrentado é a classificação contábil, fiscal e até 
regulatória – essa quando surgir22 – para os NFTs. Isso porque esse ativo 
digital pode assemelhar-se a ativos financeiros, principalmente quando 
utilizado para fins especulativos, e o normativo contábil relativo aos estoques 
prevê expressamente a inaplicabilidade a instrumentos financeiros23.

Essa dúvida surge muito em razão do tratamento conferido pela RFB 
aos criptoativos, que trata NFT da mesma forma que as criptomoedas, 
como a Bitcoin24.

Todavia, a conceituação do NFT como instrumento financeiro é de pronto 
afastada, primeiro em razão de não decorrer de um contrato em que 
uma outra parte assumiu um passivo financeiro e, segundo, porque a 
transformação do criptoativo em ativo financeiro (direito contratual de 
receber caixa) depende de uma operação de venda, diferentemente, p.ex., 
de um título patrimonial ou de crédito25.

Vencido esse primeiro obstáculo e tendo como premissa que alienação 
do criptoativo caracterizará um objeto empresarial específico, tem-se 
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26 Item 11 do PT CPC 16 – Estoques (R1).
27 Vale destacar que a RFB tem entendimento de que permuta de ações, especialmente em casos de incorporação 
de ações, caracteriza uma espécie de alienação. Esse assunto é muito bem abordado nos artigos “Incorporação de 
ações no âmbito de julgados administrativos”, de Heitor Cesar Ribeiro e Regina Márcia V. N. Gouvêia de Castro, e 
“Carf analisa o momento de incidência do IRPF na incorporação de ações”, de Alexandre Evaristo Pinto.

que a forma de reconhecimento e mensuração do possível estoque de 
NFT depende do intangível ser adquirido para revenda ou ser construído 
pela própria entidade.

3.2 Reconhecimento e mensuração do estoque de 
NFTs adquiridos

Para os NFTs que forem adquiridos para revenda, o custo de aquisição 
deve compreender “o preço de compra, os impostos de importação 
e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os 
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à 
aquisição de produtos acabados, materiais e serviços”26.

Dessa disposição, a principal dúvida, do ponto de vista contábil, é como 
definir o preço de compra, principalmente nos casos em que a aquisição 
ocorrer com a entrega de criptomoedas – o que aparentemente será a 
regra – ou de outros NFTs.

Essa permuta de ativos tem uma resposta aparentemente mais fácil ao 
tratar-se de pessoas físicas, pois a desnecessidade de contabilidade e a 
inaplicabilidade do regime de competência posterga o reconhecimento 
do valor do ativo para o momento de sua alienação27. Contudo, para as 
empresas, a solução não é tão simples.

Imagine-se, como exemplo, a situação:

a) Em 20/01/22, a empresa deposita R$ 150.000,00 em uma corretora 
de criptomoedas;

b) Em 18/02/22, a empresa, utilizando todo o saldo da conta já descontado 
da taxa da corretora de 2,38% do valor da operação (R$ 3.841,40), para 
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28 A contabilidade e a legislação societária não classificam variações cambiais como receitas e despesas 
financeiras. Contudo, como a legislação tributária faz essa classificação (art. 9º da Lei nº 9.718/1995), é comum 
que as empresas o façam também contabilmente. Essa possível equiparação também faz surgir a pergunta sobre a 
aplicabilidade do regime de caixa para tributação das variações de criptomoedas (art. 30 da Medida Provisória nº 
2.158-35/2001)
29 Enquanto alguns países tornaram a criptomoeda (El Salvador e a República Centro-Africana, conforme publi-
cações do Valor Investe/Globo e da revista eletrônica Aventuras na História/UOL), muitos outros proibiram a sua 
utilização (segundo reportagem do site Criptofácil, a lista passa de 50 países). No Brasil, nenhuma coisa nem outra, 
tendo o Bacen apenas esclarecido algumas dúvidas sobre o tema e alertado a respeito dos riscos relacionados a 
estes ativos, por meio de publicação de Perguntas e Respostas em seu site.
30 Art. 183, I, “b”, da Lei das Sociedades Anônimas.

adquirir 10 Ethereum (ETH), a uma cotação unitária de R$ 14.651,86 
(valor total de R$ 146.518,60); e

c) Em 07/03/22, quando seu saldo de ETH 10 estava cotado a 
R$ 128.738,88, transfere todo o seu saldo para adquirir um NFT 
representativo de um “terreno” no metaverso.

Nesse caso hipotético, qual seria o preço de compra do estoque?

A primeira interpretação possível é que os fatos devem ser compreendidos 
como sendo todos relativos à compra do NFT, de modo que, até que 
a operação seja concretizada, haveria uma espécie de “aquisição em 
andamento”, vez que todos os custos diretamente atribuíveis à aquisição 
integram o custo de aquisição. 

Ou seja, o fato de a compra do criptoativo ter sido realizada por R$128.738,88 
(item “c”), não deve atribuir classificação diversa de custo à diferença entre 
este valor e a quantia depositada inicialmente (R$ 150.000,00), a qual, 
decorrente de cobrança de taxa pela corretora e da redução de valor do 
Ethereum, também está intrinsecamente relacionada à aquisição do NFT.

Entretanto, também é perfeitamente possível interpretar que a flutuação 
no valor da criptomoeda tem natureza de receita ou despesa financeira, 
assim como são as variações cambiais28, ainda que haja controvérsia 
sobre estes ativos serem de fato moeda29.

Esse entendimento é cabível especialmente nos casos em que a entidade 
mantiver saldo constante desses ativos financeiros ou o pagamento pelo 
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NFT não ocorrer imediatamente à aquisição da criptomoeda. Nesses 
casos, a criptomoeda que será permutada pelo NFT já estará reconhecida 
pelo seu valor realizável atual30 e será este o preço de compra a ser 
registrado no estoque.

Como a variação da criptomoeda pode ser tanto positiva quanto negativa, 
nem o princípio da prudência pode indicar qual o melhor critério para 
valoração dos estoques, a menos que, absurdamente, se adote sempre o 
método que determina o menor o preço de compra para cada caso – ou 
seja, sem consistência de critério. 

Essa dúvida, frise-se, torna-se ainda mais relevante nos casos em que a 
aquisição do estoque venha a ocorrer no exterior, pois haverá necessidade 
de realização de uma operação de câmbio de moeda previamente à 
compra da criptomoeda que será utilizada para adquirir um NFT, ou seja, 
mais taxas e mais variação cambial.

3.3 Reconhecimento e mensuração do estoque de 
NFTs construídos

Quando não há aquisição para revenda, o custo do estoque limita-se 
basicamente ao chamado custo de transformação, que compreende “os 
custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as 
linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta” e a “a 
alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que 
sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados”31.

Perceba-se que a conceituação contábil para o custo de transformação 
está diretamente relacionada à clássica fabricação de produtos (itens 
tangíveis) a partir da aplicação de procedimentos (humanos e/ou 
mecânicos) a um conjunto de materiais.

 F1

31 Item 12 do PT CPC 16 – Estoques (R1).
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32 Um dos fundadores do escritório Gaia Silva Gaede Advogados, em seu livro “No tempo dos bailes” (2007).
33 Parecer Normativo CST nº 06/1979
34 Ernesto Rubens Gelbcke et al. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades: de acordo 
com as normas internacionais e do CPC. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2018 – pg. 68.

Este conceito, aparentemente, é bastante distante de uma produção 
de intangíveis. Mas, como bem lembrado por Severino Silva32, talvez 
todas as histórias já tenham sido contadas, então é necessário mudar 
a forma de contá-las.

De se supor que uma empresa que pretenda ter a criação de NFTs 
para venda como seu objeto social esteja disposta a investir no 
desenvolvimento desses intangíveis. Este provável investimento já 
significa a existência dos dois principais custos: (i) a contratação de 
mão de obra altamente especializada e (ii) a aquisição e manutenção 
de equipamentos e soluções tecnológicas (hardwares e softwares) 
necessários à construção do criptoativo. 

Além disso, outros custos específicos, como a taxa de manutenção da wallet 
que guarda as NFTs, e outros custos gerais, como energia elétrica e internet, 
também podem ser atribuíveis à criação dos criptoativos e, portanto, estão 
aptos a integrar o custo desse estoque.

Deste modo, o fato de o produto ser intangível não deve impedir que seja 
aplicada a regra do custo de transformação.

3.4 Aplicabilidade ou não de um critério para 
valoração dos estoques, da avaliação a valor justo 
e/ou da estimativa do valor realizável líquido

O costume no Brasil, até por decorrer de orientação antiga e recorrente da 
RFB33, é a valoração dos estoques pelo critério do custo médio ponderado 
móvel ou pelo critério “Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (PEPS)”.

Esses critérios são aplicáveis e até recomendáveis34 quando “há grandes 
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35 Item 24 do PT CPC 16 – Estoques (R1).
36 Interpretação contrario sensu do art. 85 do Código Civil.
37 Item 23 do PT CPC 16 – Estoques (R1).
38 Manual de contabilidade societária (referenciada acima) – pg. 68.
39 Item 9 do PT CPC 16 – Estoques (R1).
40 Item 30 do PT CPC 16 – Estoques (R1).

quantidades de itens de estoque que sejam geralmente intercambiáveis”35, 
isto é, quando os produtos em estoque tiverem as mesmas características, 
de forma que um item adquirido ou produzido há meses seja igual a um 
item cuja aquisição ou produção acabou de ocorrer.

No caso dos NFTs, não há intercambialidade, pois cada criptoativo é único, 
semelhante ao que ocorre com imóveis, que também são infungíveis36. Em 
razão disso, o melhor – e talvez obrigatório – critério para valoração de 
um estoque de NFTs seja o do preço específico37, que “significa valorizar 
cada unidade do estoque ao preço efetivamente pago para cada item 
especificamente determinado”38.

Em relação às estimativas de valor justo e de valor realizável líquido do 
estoque de NFTs, é possível inferir, a partir da realidade hoje existente, 
que são impraticáveis, dada a alta volatilidade desse mercado, a qual torna 
qualquer expectativa não confiável. Inclusive, um dos principais canais de 
venda de NFT são leilões virtuais, o que demonstra, de certa forma, que o 
preço do criptoativo é praticamente determinado pelo mercado.

Vale destacar que a contabilidade recomenda que os estoques sejam 
“mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o 
menor”39. Contudo, no caso dos NFTs, ainda que o custo possa ser maior o 
valor realizável líquido, ele é o único valor confiável disponível40.

4. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS DO ESTOQUE DE NFT

4.1 IPI, ICMS, ISS ou IBS

Sobre a tributação das operações envolvendo NFT, tem-se muito mais 
dúvidas do que respostas.
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41 Arts. 3º e 4º do Regulamento do IPI (Decreto nº 7.212/2010).
42 Roque Antonio Carrazza. ICMS. 14ª edição. São Paulo: Malheiros, 2009 – pgs. 42 a 45.
43 STF, RE 784.439/DF, Min. Rosa Weber.

Em princípio, a produção de um intangível não caracteriza hipótese de 
incidência do IPI, pois não há industrialização alguma, no conceito definido 
pela legislação do próprio imposto41. Além disso, o IPI é um tributo não 
cumulativo, cuja incidência pressupõe a tributação do valor agregado 
sobre itens físicos (matéria-prima, produto intermediário e material de 
embalagem), o que inexiste no caso da criação de NFTs.

A incidência do ICMS também deve ser afastada em razão do 
criptoativo, ainda que sua aquisição ou criação seja objeto empresarial 
específico, não caracterizar uma mercadoria (coisas móveis destinadas 
ao comércio)42, posto que intangível, não podendo, por conseguinte, se 
falar em sua circulação. 

Quanto ao ISS, conforme já abordado no tópico 2, não se pode descartar 
um entendimento similar ao aplicado pelo STF aos softwares. Contudo, 
no caso do NFT, os fundamentos utilizados para definição pela incidência 
do imposto municipal não são aplicáveis, pois não há licenciamento, 
não há suporte ou assistência técnica, tampouco atualizações e 
manutenções do ativo.

O ISS, em tese, só deverá incidir, caso haja uma “encomenda” do cliente-
usuário. Nesse caso, embora não haja um item específico na lista de 
serviços prevendo essa situação, a interpretação extensiva43 da lista de 
serviços deve permitir que o desenvolvimento de NFT seja enquadrado 
no grupo “1 – Serviços de informática e congêneres”, especialmente 
no item “1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive 
de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva 
da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, 
smartphones e congêneres”.

Em resumo, no cenário atual, a criação e/ou a compra de NFT para 
revenda não deve ser tributada por IPI, ICMS ou ISS. E como as legislações 
ordinárias que instituem os tributos possuem fundamento constitucional, 
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44 Iniciativa proposta na Câmara dos Deputados, de autoria do Dep. Federal Baleia Rossi.
45 Iniciativa proposta no Senado, de autoria coletiva de mais de 60 senadores, e que teve como base o texto 
elaborado pelo ex-Dep. Federal Luis Carlos Hauly.
46 Projeto de Lei (PL) nº 3.887/2020, apresentada pelo Poder Executivo à Câmara de Deputados, e que busca 
instituir a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em substituição à Contribuição para PIS e à Cofins; e PL nº 
2.337/2021, apresentada pelo Poder Executivo à Câmara de Deputados, e que busca alterar a legislação do Imposto 
sobre a Renda.
47 Art. 57 da Lei nº 8.981/1995.
48 Art. 14, III, da Lei nº 9.718/1998.

para que a criação e/ou a compra de NFT para revenda seja atingida por 
um desses tributos seria necessária a alteração da Constituição Federal.

Nesse sentido, tramitam no Congresso Nacional, as Propostas de 
Emenda à Constituição nº 45/201944 e nº 110/201945, as quais, em 
resumo, substituem estes e outros tributos pelo Imposto sobre Bens 
e Serviços (IBS), o qual  deve incidir também sobre operações com 
direitos e intangíveis.

Contudo, fatos como a pandemia de coronavírus e a proximidade das 
eleições presidenciais e para o Congresso Nacional, além da sobreposição 
de projetos de reforma tributária pelo próprio Governo Federal46, tornam 
a aprovação do IBS praticamente improvável em um curto prazo.

4.2 Principais aspectos sobre IRPJ e CSLL

O primeiro ponto relevante a ser enfrentado sobre o IRPJ (e sobre a CSLL47) 
é a possível obrigatoriedade ao Lucro Real, em razão do auferimento de 
lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior48.

Vale lembrar que o NFT é construído com base em arquitetura 
descentralizada de blockchain, ou seja, o criptoativo está alocado em 
vários servidores ao redor do mundo. 

Apesar disso, o NFT pode estar alocado em uma wallet vinculada a uma 
conta no exterior e/ou ser negociado em um marketplace também, ao 
menos juridicamente, no exterior. Ou seja, nesses casos, o Lucro Real 
pode se tornar obrigatório para a empresa.



97

Cadernos de Direito Empresarial 2022  |  E-commerce, NFT e Metaverso

 F1

49 Arts. 15 e 20 da Lei nº 9.249/1995.
50 Arts. 33 e 34 da IN RFB nº 1.700/2017.
51 Solução de Consulta Disit/SRRF04 nº 4.030/2021, Solução de Consulta Disit/SRRF04 nº 4.028/2021, Solução 
de Consulta Disit/SRRF07 nº 7.250/2021 entre outras.

Em não sendo obrigatório o Lucro Real, caso a empresa opte pelo Lucro 
Presumido, a dúvida que surge é sobre o percentual de presunção que 
será aplicável para cálculo do IRPJ e da CSLL, se aqueles relativos à venda 
de mercadorias (8% e 12%) ou o relativo às demais atividades (32%).

A resposta mais fácil e conservadora a esta dúvida, é a aplicação do 
percentual de 32%. Todavia, dois fatos podem afastar essa conclusão: 
o primeiro é que o termo “mercadoria” não consta na legislação49, nem 
nas normas infralegais50; o segundo é que a própria RFB tem mantido 
a aplicação dos percentuais de 8% e 12% para a venda de softwares 
de prateleira, mesmo depois do STF julgar que essas operações são 
tributáveis pelo ISS51.

Assim, é perfeitamente possível entender que, no Lucro Presumido, 
o faturamento decorrente da venda de NFTs deve ser tributado com a 
aplicação dos percentuais de presunção de 8% e 12%.

Além dessas questões, outras dúvidas importantes podem surgir, como:

• Um NFT mantido em estoque é passível de obsolescência ou de 
outros eventos (furto, extravio, deterioração) que exijam a sua baixa? 
Se sim, quais documentos e informações serão suficientes para 
garantir a dedutibilidade dessa despesa?

• Quando a compra e venda de NFTs envolver pessoas vinculadas no 
exterior, haverá necessidade de cálculo de preços de transferência? Se 
sim, qual método aplicável?

• Ainda sobre preços de transferência e/ou tributação em paraísos 
fiscais, a origem dos recursos, ou seu destino, caso seja possível 
determinar, deveria ser adotada, em alguma medida, como critério?
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52 Art. 1º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003.
53 Art. 2º da Lei nº 9.718/1998.
54 Art. 3º, § 14, da Lei nº 9.718/1998; arts. 31 e 32 da Lei nº 13.043/2014.
55 Art. 1º e 3º da Lei nº 10.865/2004.
56 PECs nº 45/2019 e nº 110/2019, e PL nº 3.887/2020

• Para quem adquire, os NFTs são amortizáveis? Se sim, como definir 
a sua vida útil?

Contudo o espaço e o escopo reservado a esse artigo não permitem 
aprofundar cada uma dessas questões da forma merecida e necessária.

4.3 Principais aspectos sobre PIS e Cofins

Em relação ao débito de PIS e Cofins, considerando que a venda de NFT 
será um objeto social da empresa, a receita dessas operações deverá 
integrar a base de cálculo das contribuições, tanto no regime não 
cumulativo, que tributa a totalidade das receitas, quanto no cumulativo52, 
que tributa apenas o faturamento53.

Poderá haver diferença, contudo, caso a receita da venda de NFTs não 
seja considerada operacional. Nesse caso, não haveria tributação no 
regime cumulativo.

De todo modo, haja vista se tratar de uma operação sui generis, não 
causará estranheza se o legislador optar por tributar apenas o resultado 
dessas operações, mantendo a incidência cumulativa, semelhante ao que 
ocorre com a venda de participações societárias54.

Outra grande questão é a incidência das contribuições na “importação” 
de NFT. Isso porque a legislação, com fundamento constitucional, prevê 
a tributação apenas da importação bens e serviços55, conceitos em que o 
criptoativo, em princípio, não se enquadra. 

As propostas56 de reforma tributária que tramitam atualmente no 
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Congresso Nacional resolveriam essa pergunta, ao tornar tributável a 
importação de intangíveis.

Além disso, caso haja tributação no regime não-cumulativo, torna-se 
duvidoso quais os possíveis créditos de PIS e Cofins nessas operações:

• Na importação para revenda, considerando que não haverá 
pagamento das contribuições na “entrada” no Brasil, e que se trata de 
atividade meramente comercial, não haveria que se falar em crédito;

• Na compra no mercado nacional para posterior revenda, a 
apropriação de crédito dependerá da incidência das contribuições 
na operação anterior, de modo que aquisições de pessoas físicas ou 
de pessoas jurídicas que não considerem a venda como seu objeto 
empresarial não gerarão créditos; e

• Na criação de NFTs, caso seja realizada com mão de obra própria da 
empresa, os créditos de PIS e Cofins estariam limitados aos custos com 
tecnologia (hardwares e softwares) aplicados no desenvolvimento do 
criptoativo; caso haja contratação de outras pessoas jurídicas que 
prestem o serviço de desenvolvimento de NFT, este gasto também 
geraria créditos.

Deste modo, considerando que, pela legislação atual, não haverá 
tributação na importação, e que os créditos das contribuições 
aparentemente não serão relevantes, o regime cumulativo, em sendo 
possível, parece ser mais vantajoso, para essa operação – obviamente 
que cada caso deve ser avaliado isoladamente, considerando, também, 
a tributação por IRPJ e CSLL.
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58 Verso do poema “Anseios” de Florbela Espanca (2020). 

5. CONCLUSÃO

Para não ser repetitivo, a principal conclusão é que as normas contábeis 
e tributárias e a jurisprudência existentes já fornecem muitos conceitos 
e tratamentos aplicáveis a uma venda de NFT, seja ela considerada 
como objeto social da pessoa jurídica, seja um intangível utilizado 
comercialmente pela empresa ou apenas um investimento.

E a ausência de previsão normativa para situações específicas também 
é uma resposta. 

No âmbito tributário, os princípios e regras aplicáveis ao sistema 
tributário nacional, que auxiliam a solucionar dúvidas como essa, 
possuem fundamento constitucional. Inclusive, com base nisso, é 
possível afirmar que a inexistência de previsão de um fato gerador 
significa não tributação. 

Já para a contabilidade, dificilmente as normas existentes e, 
principalmente, seus princípios, não resolverão qualquer dilema que 
seja posto à mesa.

Então, tomando cautela com a realidade58, que venham os NFTs!
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1. A EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO

O Direito do Trabalho surgiu como ferramenta para equilibrar a relação 
entre capital e trabalho após longos e sucessivos processos que 
envolveram desde a exploração da mão de obra até a organização da 
economia, tais como a escravidão, a revolução industrial e o liberalismo.

Assim, as relações de trabalho acabaram por se tornar cada vez mais 
complexas e as regras para delimitação dos papéis dos trabalhadores e 
das empresas também se desenvolveram ao longo da história. 

Especialmente nesse momento, após a pandemia decorrente do 
coronavírus que reorganizou, em grande parte, a forma de prestação de 
serviços, o Direito do Trabalho vem passando por grande transformação.

2. O REFLEXO DO METAVERSO NAS RELAÇÕES 
DE TRABALHO

O trabalho através de plataformas digitais e o trabalho remoto são 
temas discutidos diariamente nesta seara. As regras existentes no 
ordenamento jurídico são suficientes para regulamentar esta situação? 
Como os tribunais se comportam em razão destes conflitos? Qual regra 
é aplicável a uma relação de trabalho sem delimitação geográfica? Esses 
são alguns dos questionamentos que já enfrentamos em decorrência do 
novo formato de prestação de serviços.

E, além do que já é vivido e experimentado por seus agentes – trabalhador 
e empresa, outras inovações vêm surgindo e obrigarão a reflexão sobre as 
normas trabalhistas e seus conceitos.

Em outubro de 2021, quando Mark Zuckerberg anunciou o Meta, nova 
marca do grupo Facebook em alinhamento com o que querem construir 
– o Metaverso – um passo importante foi dado nesse sentido.

Zuckerberg apresentou o Metaverso como a mais relevante experiência 
em conexão de pessoas. Ao usar óculos de realidade virtual ou um 
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headset, imediatamente o local onde você está, sua casa, por exemplo, é 
recriada, virtualmente, e você pode interagir com amigos, ir a reuniões, 
shows ou até mesmo trabalhar.

No Metaverso, cada pessoa decidirá quando quer ser um avatar ou 
holograma; quando quer bloquear uma outra pessoa de aparecer em seu 
espaço ou quando quer tirar um intervalo e teletransportar-se para uma 
bolha particular e solitária, por exemplo.

Além disso, será possível que as coisas, tais como fotos, vídeos, arte, 
música, filmes e livros do mundo físico sejam trazidos para o Metaverso.

A ideia de Zuckerberg é que não precisemos mais de uma TV física, por 
exemplo, porque tudo será projetado como um holograma no Metaverso.

E as relações sociais se iniciarão a partir de casas virtuais, que serão a base 
para o recebimento de amigos, que também se conectam a esse universo 
e passam a interagir, jogando (ou desenvolvendo) jogos, assistindo filmes 
e, até mesmo, trabalhando.

Zuckerberg é bastante otimista no tocante à capacidade de trabalho 
no Metaverso. Para ele, pela experiencia do trabalho híbrido, em 
que os profissionais trabalham de qualquer lugar, o Metaverso pode 
oferecer uma grande oportunidade para os profissionais trabalharem 
independentemente do local onde vivem, o que traria grande avanço 
para a sociedade e até mesmo para o meio ambiente com a redução de 
tempo no trânsito ou deslocamento trabalho-casa e vice-versa.

A provável diferença do Metaverso em relação a outros instrumentos 
de realidade virtual anteriores é que aquele pode absorver uma 
economia virtual própria, em que as pessoas ou seus avatares 
poderão comprar imóveis, roupas, ir a festas e trabalhar, utilizando, 
por exemplo, criptomoedas.

Neste contexto, além da necessidade primordial de regulamentação sobre 
privacidade e segurança de dados, os questionamentos sobre as relações 
de trabalho que serão vivenciadas nesta nova realidade ganham relevância.

No Brasil, com o atual conceito da relação de emprego, que exige a 
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prestação pessoal de serviços para caracterização do vínculo e, em 
consequência, a proteção da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
o trabalho no Metaverso ainda é uma etapa que exigiria profunda 
alteração legislativa e da compreensão dos papéis que podem ser 
protegidos pela lei. 

Como ficaria o conceito de empregado e da relação de emprego? O 
relacionamento apenas virtual do trabalhador com a empresa seria 
passível de regulamentação jurídica? Para qual finalidade? Como 
deliminar o alcance das normas jurídicas em uma dinâmica de trabalho 
em que não haveria demarcação geográfica? Seriam necessárias regras 
para limitação de jornada? Avatares ou hologramas seriam agentes 
sujeitos a receber reparações por dano moral?

Hoje, certamente existem bem mais perguntas do que respostas.

Mas, do mesmo modo como o Direito do Trabalho se reorganizou 
ao longo da história na tentativa de equilibrar aparentes interesses 
opostos entre a força de trabalho e o capital, em momentos nos quais 
a realidade de trabalho se apresentou como um modelo novo para 
a sociedade da época, como por exemplo, em razão da revolução 
industrial, naturalmente com o eventual desenvolvimento das relações 
de trabalho no Metaverso, as regras precisarão acompanhar formatos 
modernos de prestação de serviço, seja ela pessoal ou não, já que, 
em última análise, haverá, sempre, um profissional executando suas 
atividades, ainda que através de avatares ou hologramas realistas – por 
mais surreal ou inacreditável que pareça.

3. CONCLUSÃO  

Desta forma, resta-nos, por um lado, esperar que o Direito acompanhe 
esta inevitável evolução e, por outro, torcer para que isso aconteça de 
maneira tempestiva e de forma a não desamparar os interesses sociais 
tão caros ao Direito do Trabalho.
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