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Prevenção à Lavagem de Dinheiro em Cryptocurrencies Exchanges 
Anti-Money Laundering at Cryptocurrencies Exchanges 

 

 

Yasmin Abrão Pancini Castanheira* 

 

RESUMO 

O mundo vem passando por uma revolução financeira com o surgimento das criptomoedas, e 

tem-se vislumbrado a expansão e valorização das mesmas, como, por exemplo, através dos 

bitcoins, uma modalidade de criptomoeda. Isso acarreta na alteração das características 

elementares do sistema financeiro, como a centralização da moeda em um terceiro confiável, 

qual seja, o banco. Nesse sentido, analisar-se-ão algumas regulamentações estrangeiras, 

sobretudo americana, acerca das criptomoedas, bem como a posição atual do Brasil, para, por 

fim, analisar a aplicabilidade da legislação brasileira de combate à lavagem de dinheiro (Lei nº 

9.613/98) nos crimes utilizando-se criptomoedas. 

Palavras-chave: Criptomoeda. Bitcoin. Lavagem de dinheiro. 

 

ABSTRACT 

The world has been passing through a financial revolution with the emergence of the 

cryptocurrencies, and it has been glimpsed the expansion and appreciation of them, such as the 

bitcoins, one of the various cryptocurrencies. This entails changing the elementary 

characteristics of the financial system, such as the centralization of the currency in a trusted 

third party, that is the bank. In this way, it will be analyzed some foreign regulations, especially 

the American ones, as well as Brazil's current position on cryptocurrencies, in order to analyze 

the applicability of Brazilian anti-money laundering legislation (Law nº 9.613/98) in crimes 

using cryptocurrencies. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo versa sobre a problemática das transações comerciais com a 

utilização de criptomoedas, em especial, o bitcoin, e sua relação com a lavagem de dinheiro. 

Portanto, o seu objetivo consiste em compreender a dinâmica do uso das criptomoedas, além 

das consequências jurídicas decorrentes do mau uso dessa tecnologia nas operações financeiras. 

A justificativa do presente estudo encontra-se na atualidade do tema em contexto 

social, econômico e jurídico, uma vez que as relações que envolvem o processamento de 

pagamentos por produtos ou serviços, câmbio internacional e algumas transações financeiras 

hoje destacam o uso desse mecanismo típico do ambiente digital, que possibilita a troca de 

valores de uma forma diferente da tradicionalmente utilizada pelos bancos. 

Para tanto, buscou-se num primeiro momento realizar os esclarecimentos 

necessários sobre as criptomoedas, em especial ao bitcoin. Posteriormente, analisamos a 

questão da Lavagem de Dinheiro, em relação a Lei nº 9.613/98, e, como os Estados Unidos da 

América vem lidando com o tema. Depois passou-se a discutir a necessidade, ou não, da 

regulamentação das criptomoedas e a intervenção penal, tanto preventiva, quanto repressiva. E, 

por fim, tratamos do desafio de uma regulamentação adequada e efetiva para o Estado, que não 

obstrua a inovação. 

O estudo tem característica descritivo-analítica com abordagem qualitativa. As 

conclusões não são objetivas, e o objetivo consiste em compreender o comportamento desses 

players, sem que recaia sobre eles o tratamento típico dos estudos quantitativos. Vez que se 

constata de suma importância definições cruciais para o tema em desenvolvimento, como, por 

exemplo, sua definição pelo Banco Central do Brasil. 

A relevância do artigo adentra as esferas de negócios, uma vez que a falta da 

regulamentação acerca do tema, vem causando insegurança jurídica na sociedade, nas 

instituições financeiras e no Estado. Ademais, as consequências jurídicas para quem realiza o 

mau uso da critptomoeda ainda se apresenta como novidade para os profissionais da área. 

 

2 Criptomoedas e Bitcoin (BTC ou ₿) 

Vive-se uma revolução financeira em decorrência do advento das criptomoedas, 

que nada mais são do que “moedas virtuais” extraídas através de mineração, também chamada 

de blockchain, que representa um livro-caixa online e público com rede descentralizada e 

distribuída.1 

                                                             
1 NAKAMOTO, Shatoshi. Bitcoin: um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Disponível em: 
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acesso em: 19 mar. 2019. 



 
 

 

Destarte, devemos esclarecer que criptomoeda não é moeda em seu sentido estrito 

jurídico, mas sim, uma moeda segundo o entendimento econômico. Entretanto, definir moeda 

e criptomoeda é uma missão audaciosa e complexa, vez que existem inúmeros entendimentos 

jurídicos sobre o instituto.2 Suas funções na Economia podem ser vistas como meio de troca, 

unidade de conta ou reserva de valor.3 As constatações de Keynes, acerca do dinheiro de pedra 

da Ilha de Yap já faziam referência a soberania, uma vez que, em uma sociedade perdida na 

Micronésia, encontrou-se um elaborado sistema monetário, onde se tinha fei – rodas de grandes 

pedras – como moedas, sendo que a confiança na posse era total, e o tamanho das pedras 

diretamente vinculado ao seu valor.4 As particularidades da Ilha de Yap são bastante peculiares, 

uma vez que colocam em xeque a neopercepção do dinheiro em si. A moeda não é atrelada a 

um entendimento capitalista, mostrando-se anterior a este. Entretanto, dentro da concepção 

capitalista de moeda é que ela mostra sua relação com o sistema jurídico.5 

A moeda possui algumas funções intrínsecas, desde uma perspectiva funcional, 

com um papel de integração social, até a função de unidade de conta, viabilizando o escambo. 

No mundo antigo, o conteúdo de metal das moedas gerou homogeneidade e cunhagem, o que 

facilitou a possibilidade de trocas mais fáceis entre diferentes jurisdições. Entretanto, isso 

também facilitou o fenômeno da falsificação, acarretando na diminuição do valor das moedas. 

Sendo assim, viu-se, a partir de 1609, a própria constituição dos bancos centrais na produção 

das moedas, acarretando na relação entre moeda e Estado.6 

Ao longo da história, podemos encontrar várias situações de moedas privadas 

atuando simultaneamente com as moedas oficiais. Por exemplo, temos o rublo evanescente, que 

nada mais foi do que a utilização de créditos comerciais para o abatimento de dívidas 

particulares sem o emprego de moeda nacional, ou seja, moedas privadas, que ocorreu na 

Ucrânia e na Rússia.7 

As moedas soberanas, fixadas pelo Estado, baseiam-se na noção de valor, tendo por 

base o curso legal. Isso decorre da confiança, por intermédio do Estado, em determinado meio 

                                                             
2 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Bitcoin e suas fronteiras penais: em busca do marco penal das criptomoedas. 
Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 2018. p. 19. 
3 PALACIOS CÁRDENAS, Zully Julieth; VELA AVELLANEDA, Miguel Andrés; TARAZONA BERMÚDEZ, 
Giovanny Mauricio. Bitcoin como alternativa transversal de intercambio monetario en la economía digital. Redes 
de Ingenriería, Colômbia, v. 6, n. 1, 2015. p. 108. 
4 KEYNES, John Maynard. The Island of Stone money. New York: Crambridge University Press, v. 9, 2013. p. 
406 e ss. 
5 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de derecho penal. t. I. Buenos Aires: Losada, 1950. p. 441. 
6 BAROSSI-FILHO, Milton; SZTAJN, Rachel. Natureza jurídica da moeda e desafios da moeda virtual. São 
Paulo: Justitia, 2015. p. 253 e ss. 
7 MARTIN, Felix. Dinheiro: uma biografia não autorizada. São Paulo: Portofolio-Penguin, 2016. p. 89 e ss. 



 
 

 

de pagamento, no caso brasileiro, o Real, consoante à Lei nº 9.069/95.8 Em primeiro lugar, a 

concepção da moeda como instrumento do Estado é defendida pela Teoria Estatal da Moeda, 

segundo Knapp. Essa construção expõe o que se percebe como “um fenômeno convencional 

que evolui com o tempo, conforme os instrumentos que são utilizados para fazer a função 

monetária”.9 No Brasil, juridicamente, a moeda é vinculada ao Estado, e, sendo assim, tem 

proteção e controle penais, como podemos ver na Lei nº 7.492/86, que define os crimes contra 

o sistema financeiro nacional, e, em seu artigo 1º traz a definição de instituição financeira. 

Entretanto, uma vez não vinculada ao Estado, e, com percepção unicamente econômica, recebe 

outro grau de proteção. 

Ao analisarmos o voto da Exma. Ministra Laurita Vaz no acórdão nº 67.343 - GO, 

pode-se extrair um conceito pertinente ao estudo em questão, in verbis: 

“O dinheiro, bem de expressão máxima da ideia de valor 

econômico, hodiernamente, como se sabe, circula em boa 

parte no chamado "mundo virtual" da informática. Esses 

valores recebidos e transferidos por meio da manipulação 

de dados digitais não são tangíveis, mas nem por isso 

deixaram de ser dinheiro. O bem, ainda que de forma 

virtual, circula como qualquer outra coisa, com valor 

econômico evidente. De fato, a informação digital e o bem 

material correspondente estão intrínseca e 

inseparavelmente ligados, se confundem. Esses registros 

contidos em banco de dados não possuem existência 

autônoma, desvinculada do bem que representam, por isso 

são passíveis de movimentação, com a troca de 

titularidade.”10 

Além disso, a crescente evolução tecnológica e globalização, trouxe consigo o 

surgimento de novas modalidades criminosas, entre elas a lavagem de dinheiro utilizando 

criptomoedas, o que acarreta na necessidade de adequação da legislação penal. Pois bem, como 

vimos acima, devemos tirar a roupagem e o entendimento de moeda em sua forma jurídica, para 

assim compreendermos que criptomoeda não é uma moeda tradicional, principalmente pelo fato 

                                                             
8 CORTEZ, Tiago Machado. Moeda, Estado e direito: o papel do Estado na orden monetária e seu controle. Tese 
de doutorado apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2004. p. 108. 
9 BARBOSA, Tatiana Cassed Bahr de Miranda. A revolução das moedas digitais: bitcoins e altcoins. São Paulo: 
Revoar, 2016. p. 147 e ss. 
10 CC 67.343/GO, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 11/12/2007. p. 9. 



 
 

 

de que moeda é centralizada e regulada pelo Estado, através de um Banco Central com 

capacidade de criá-la ou emiti-la, além de deter primados próprios e controle administrativo; 

ou seja, neste estudo compreenderemos criptomoeda na visão econômica de moeda, pois tem 

em sua essência características outras da de moeda jurídica, entre elas a da descentralização, e, 

mesmo assim, tem seu valor como meio de troca e pagamento. 

Seja como for, a Administração, no caso o Banco Central do Brasil, em seu papel 

regulador da própria moeda, pode definir criptomoeda como moeda, ativo ou aplicação 

financeira, expressão de valor ou um nada jurídico. Mostrando, assim, um óbice à pretensa 

liberdade das criptomoedas a possível definição do Banco Central.11 

Sendo assim, pode-se indagar que criptomoeda seria uma moeda falsa. O artigo 289 

do Código Penal traz o crime de moeda falsa dentro do título “Dos Crimes Contra a Fé Pública”, 

pois aqui temos que o bem jurídico tutelado nos crimes de moeda falsa é a fé pública, uma vez 

que a ideia lesada diz respeito à sinceridade ou regularidade da emissão da moeda, 

principalmente ao se verificar o potencial prejuízo verificado. A emissão genuína e regular 

compõe, portanto, a essência da própria fé pública.12 Entende-se que moeda em curso legal é 

aquela que é atribuída, ou garantida, por um Estado, ou seja, de recebimento obrigatório no 

Brasil ou no estrangeiro. Essa percepção deve ser tida em conta na análise das criptomoedas.13 

A Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019, publicada pela Receita 

Federal, define criptoativo em seu artigo 5º como “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”.14 

Ainda sobre a questão da cunhagem de moeda falsa e criptomoeda, podemos nos 

apoiar nos alicerces das regulamentações alienígenas, como se observa na Constituição dos 

Estados Unidos da América, que, em seu artigo 1º, § 8º, garante ao Congresso o poder exclusivo 

de cunhar moeda. Entretanto, existem leis esparsas que garantem a possibilidade de existir o 

“dinheiro privado”. A partir disso, o Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), 

pertencente ao Departamento do Tesouro Americano, estipulou regras relacionadas à bitcoin, 

                                                             
11 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Bitcoin e suas fronteiras penais: em busca do marco penal das 
criptomoedas. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 2018. p. 46. 
12 PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal brasileiro. v. 6. São Paulo: RT, 2014. p. 269 e ss. 
13 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 390. 
14 Instrução Normativa RFB nº 1888. Disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592. Acesso em: 18 
mai. 2019. 



 
 

 

quando estas fossem convertidas em dólares americanos, com a finalidade de não constituir 

moeda falsa. 

Do mais, o referido artigo 289 do Código Penal, traz a moeda metálica ou papel-

moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, como objeto do crime de moeda falsa. Tal artigo 

inaugura o Título X – Dos Crimes Contra a Fé Pública, pois a moeda só adquire valor quando 

as pessoas depositam-na, ou seja, a fé pública é a “confiança que a sociedade deposita nos 

objetos, aos quais o Estado, mediante o direito, privado ou público, atribui um valor probatório 

qualquer, bem como a boa-fé e o crédito dos cidadãos nas relações da vida comercial e 

industrial”.15 

A criptomoeda representa uma alternativa aos bancos, pois o controle está nas mãos 

das pessoas-parte da transação, o que significa que não necessita de um terceiro envolvido, ou 

seja, as transações ocorrem sem intermediadores. Por não ter a necessidade do envolvimento 

de terceiros, tem-se uma maior facilidade de transferência, que ocorre em tempo real, além do 

anonimato, acarretando na privacidade e liberdade pessoal. 

A primeira criptomoeda foi a Bit Gold que surgiu nos anos 90 com os cypherpunks, 

um grupo de criptoanarquistas, que, usando a criptografia, desenvolveram as criptomoedas. 

Satoshi Nakamoto foi o criador do Bitcoin, que ganhou força após a crise financeira de 2008 

onde as pessoas estavam cansadas de um intermediador em suas transações financeiras, ou seja, 

dos bancos. O Bitcoin proporciona o câmbio de moeda em tempo real, utilizando a tecnologia 

peer-to-peer (P2P). O objetivo era criar um mundo onde as transações pudessem ocorrer em 

nível global e de graça.16 

Peer-to-peer (P2P) significa em português “ponto-a-ponto”, o nome se refere ao 

formato à disposição dos computadores interligados à rede, onde cada computador conectado 

realiza as funções de cliente e servidor ao mesmo tempo, dessa forma, tudo é descentralizado, 

sem um único servidor centralizado que detenha o arquivo e precisa se encarregar de enviar 

todos os pedidos ao mesmo tempo, sendo utilizada principalmente em sítios eletrônicos de 

download de conteúdos, por exemplo o BitTorrent. 

                                                             
15 ROCCO, Arturo. L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Milano: F. lli Bocca, 1913. p. 599. 
16 NAKAMOTO, Shatoshi. Bitcoin: um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Disponível em: 
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acesso em: 19 mar. 2019. 



 
 

 

Imagem 1 – Como funciona uma transação em Bitcoin 

Fonte: CoinBrasil (2019, on line) 

 

Em 2010, o preço mais alto de 1 bitcoin (BTC ou ₿) não superou U$ 0,39, e, devido 

a sua expansão, em 2018, 1 bitcoin (BTC) chegou a valer U$ 15.000. Os principais motivos 

para tal apreciação de valor são a privacidade nas transações, por causa da garantia do 

anonimato, e devido a sua falta de regulamentação foi visto como uma oportunidade para as 

pessoas mal-intencionadas lavarem dinheiro proveniente ilícitos, a exemplo o tráfico, chegando 

até mesmo a financiar o terrorismo global. As transações com criptomoedas, que atraem um 

número crescente de especuladores (traders), ainda levantam divergências entre economistas e 

especialistas em segurança digital. Todavia, parece prematuro ou enviesado sustentar 

afirmações de que o sistema seria uma “bolha”, justamente porque não se pode confundir as 

operações realizadas com os investimentos tradicionais.17 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Disponível em https://www.buybitcoinworldwide.com/pt-br/preco/. Acesso em: 19 abr.2019. 



 
 

 

Gráfico 1 – Variação histórica do preço do Bitcoin (2011 a 2019) 

Fonte: Buy Bitcoin Worldwide (2019, on line) 

 

Em 22 de maio de 2010, um programador chamado Laszlo Hanyecz, comprou duas 

pizzas pagando com ₿ 10.000, sendo essa a primeira compra da história usando bitcoin, o fato 

ficou conhecido como “Bitcoin Pizza Day”. Na época, ₿ 10.000,00 valiam cerca de U$ 40,00, 

e hoje equivale a cerca de U$ 80.000.000,00.18 

Um caso emblemático veio chamar a atenção das autoridades ao redor do mundo, 

principalmente dos Estados Unidos da América, o caso Silk Road. Em 2011, Ross William 

Ulbricht, também conhecido como Dread Pirate Roberts (DPR), desenvolveu um sítio 

eletrônico na deep web intitulado de Silk Road, desenhado com a finalidade de permitir que 

usuários ao redor do mundo comprassem e vendessem drogas ilegais e outros produtos ilícitos 

anonimamente e fora dos limites legais, ou seja, um mercado negro.19 

                                                             
18 Disponível em: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-22/this-bitcoin-pizza-day-remember-not-
to-spend-bitcoins-on-pizza. Acesso em: 19 abr. 2019. 
19 GEISSEINGER, Eric. Virtual billions: the genius, the Drug Lord, and the Ivy League twins behind the rise of 
bitcoin. New York: Prometheus, 2016. p. 139 e ss. 

05/03/2019 18*51Gráfico Simples do Histórico de Preço do Bitcoin Desde 2009
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O sítio eletrônico funcionou até outubro de 2013, quando as autoridades o 

desativaram. Durante o tempo de operação, Silk Road emergiu como o mais sofisticado e 

extensivo mercado digital e criminal, sendo usado por milhares de traficantes de drogas para 

distribuição e lavagem de centenas de milhões de dólares derivados dessas transações ilegais, 

chegando até a ser chamado de e-Bay das drogas ilegais. O pagamento no sítio eletrônico dava-

se através do bitcoin, o que facilitava o comércio ilegal conduzido no mesmo, além do 

anonimato e localização dos usuários. Somadas, as quantias confiscadas do SilkRoad e de Ross 

quase chegam a U$ 158 milhões.20 

Causando grande insegurança tanto nos traders, quanto no Estado, Benjamin 

Lawsky, superintendente do Financial Services do Estado de Nova York, realizou audiências 

públicas em Nova York (chamadas de Bitcoin Hearings) com a finalidade de colocar amarras 

regulatórias e, ao final de 2014, publicou o BitLicense. Trata-se de uma licença que as Bitcoins 

Exchanges, casas de câmbio de bitcoin, devem possuir para atuar no estado de Nova York. Tal 

licença certifica que existe proteção aos consumidores, cibersegurança e que as empresas estão 

capitalizadas para não entrarem em colapso sobre elas mesmas. Entretanto, por ser muito 

rigorosa, muitas bitcoins exchanges anunciaram que fechariam as portas, por serem incapazes 

de possuir todos os requerimentos da licença, tal fenômeno ficou conhecido como “Great 

Bitcoin Exodus”.21 

A licença conta com um processo de Know-Your-Client (KYC – procedimento 

comumente utilizado em instituições financeiras no qual identifica, registra e atualiza os dados 

cadastrais de seus clientes e suas transações, com a finalidade de prevenir a lavagem de dinheiro 

e o financiamento ao terrorismo) muito rigoroso, além das observâncias dos parâmetros de 

disclosure, que trata da necessidade de transparência nas informações corporativas, mormente 

aquelas de grande relevância, assim consideradas as que impactam os resultados da empresa ou 

as que envolvem riscos ou oportunidades negociais; accountability, ou seja, a necessidade de 

prestação de contas de forma responsável, com base nas melhores técnicas contábeis e de 

auditoria; e, por último, o compliance, ligado à conformidade e ao cumprimento das normas 

regulatórias, legais e administrativas aplicáveis.22 

                                                             
20 KIRBY, Patrick. Virtually possible: how to strengthen bitcoin regulation within the current regulation 
framework. North Carolina Law Review, Carolina do Norte, v. 93, 2014. p. 199 e ss. 
21 Disponível em: https://www.wsj.com/articles/ny-financial-regulator-lawsky-releases-final-bitlicense-rules-for-
bitcoin-firms-1433345396. Acesso em: 19 abr. 2019. 
22 SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica: construção de um novo modelo 
de imputação baseado na culpabilidade corporativa. 1. ed. São Paulo: LiberArs, 2016. p. 54. 



 
 

 

Em 2012, o European Central Bank (ECB) definiu criptomoeda como “um tipo de 

dinheiro digital, não regulamentado, que é emitido e geralmente controlado por seus 

desenvolvedores, usado e aceito entre os membros de uma comunidade virtual específica”23. 

Em 2014, o European Banking Authority (EBA) a definiu como “representação digital de valor 

que não é emitida por um banco central ou uma autoridade pública, nem necessariamente 

anexada a uma moeda corrente, mas aceita como meio de pagamento por pessoas singulares ou 

coletivas, podendo ser transferida, armazenada ou transacionada eletronicamente”24. 

Finalmente, na Recomendação de 2014, do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de 

Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi/FATF), foi publicada uma definição-chave, 

que será utilizada nesse trabalho, que é: “a representação digital de valor que pode ser negociada 

digitalmente e funciona como: (i) um meio de troca; e/ou (ii) uma unidade de conta; e/ou (iii) 

uma reserva de valor, mas não tem curso legal (ou seja, quando oferecida a um credor, é uma 

oferta válida e legal de pagamento) em qualquer jurisdição. Ela não é emitida, nem garantida, 

por nenhuma jurisdição e preenche as funções acima somente por acordo dentro da comunidade 

de usuários da moeda virtual”.25 

 

3 Lavagem de Dinheiro 

A lavagem de dinheiro consiste no ato de encobrir a origem ilícita de bens, valores 

e capitais, com o intuito de reinseri-los na economia formal, sob aparente licitude. Essa prática 

geralmente envolve múltiplas transações, que são usadas para ocultar a origem dos ativos 

financeiros e permitir que eles sejam utilizados sem comprometer os criminosos. Neste sentido, 

a dissimulação é a base para toda operação que envolve dinheiro proveniente de uma infração 

penal.26 

O  Brasil aprovou a Lei nº 9.613/98, criminalizando a noção de lavagem de dinheiro, 

de condutas criminosas antecedentes, vistas em um rol específico de crimes. Anos mais tarde, 

foi aprovada a Lei nº 12.683/12, por onde foi abolido o rol de crimes antecedentes, passando a 

ser crime a ocultação ou a dissimulação de bens, direitos ou valores derivados de infração penal. 

                                                             
23 EUROPEAN Central Bank (ECB). Virtual Currency Schemes. Out. 2012. Disponível em: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf. Acesso em: 19 abr. 2019. 
24 EUROPEAN Banking Authority (EBA). Opinion on virtual currencies. Jul. 2014. Disponível em: 
https://eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf. Acesso 
em: 20 abr. 2019. 
25 FATF Report. Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. Jun. 2014. Disponível em: 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-
risks.pdf. Acesso em: 20 abr. 2019. 
26 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 3 ed. São Paulo: RT, 2010, p. 355. 



 
 

 

Dessa forma, hoje se verifica, como tipo básico de lavagem de dinheiro, o referido no artigo 1º 

da Lei nº 9.613/98.27 

A lavagem de dinheiro consiste em disfarçar a origem ilegal de ativos provenientes 

de crime, com a finalidade última de dar-lhes aparência legítima. Logo, o propósito de tal 

processo é a criação de uma áurea de legalidade em torno do objeto inicial do crime.28 

A Lei nº 9.613/98 instituiu também o Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (COAF), que foi um órgão criado no âmbito do Ministério da Fazenda, tendo como 

competências receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividade ilícitas; 

comunicar às autoridades competentes para a instrução dos procedimentos cabíveis nas 

situações em que o Conselho concluir pela existência, ou fundados indícios, de crimes de 

“lavagem”, ocultação de bens, direitos e valores, ou de qualquer outro ilícito; coordenar e 

propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e 

eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores; além de 

disciplinar e aplicar penas administrativas. 

Em 2019, foi publicado o Decreto nº 9.663, que aprova o Estatuto do Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (COAF), trazendo como sua responsabilidade a fiscalização 

e o controle das operações com criptomoedas, além de alterar o âmbito do Ministério da 

Fazenda para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a finalidade de disciplinar, 

aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de 

                                                             
27 Lei nº 9.613/98, com redação da Lei nº 12.683/12. 
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. 
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes 
de infração penal: 
I - os converte em ativos lícitos; 
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; 
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. 
§ 2º  Incorre, ainda, na mesma pena quem: 
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal; 
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária 
é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. 
§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal. 
§ 4º  A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma 
reiterada ou por intermédio de organização criminosa. 
§ 5º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-
se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor 
ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração 
das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou 
valores objeto do crime. 
28 DURRIEU FIGEUROA, Roberto. La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y 
financiamento del crimen organizado y del terrorismo. Buenos Aires: Marcial Pons, 2017. p. 50 e ss. 



 
 

 

atividades ilícitas previstas na Lei nº 9.613/98, sem prejuízo da competência de outros órgãos 

e entidades públicos.29 

De todas as espécies de criptomoedas, a Bitcoin é a mais conhecida, e, apesar de 

não haver um conceito jurídico para elas até o momento, não significa que elas não existam 

para o Direito.30 Entre seus diferentes usos, está o objeto do artigo que se propõe: a utilização 

das criptomoedas na lavagem de dinheiro. 

Pois bem, lavagem de dinheiro pode ser entendida como “o ato ou sequência de 

atos praticados para mascarar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, valores e direitos de origem delitiva ou contravencional, com o escopo 

último de reinseri-los na economia formal com aparência de licitude.31 

Interessante destacar que, segundo o próprio sítio eletrônico do Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (COAF), a lavagem de dinheiro possui, genericamente, três 

fases, as quais podem ocorrer simultânea ou isoladamente.32 

A primeira diz respeito à colocação do dinheiro no sistema econômico. 

 
Objetivando ocultar sua origem, o criminoso procura 
movimentar o dinheiro em países com regras mais 
permissivas e naqueles que possuem um sistema 
financeiro liberal. A colocação se efetua por meio de 
depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra 
de bens. Para dificultar a identificação da procedência do 
dinheiro, os criminosos aplicam técnicas sofisticadas e 
cada vez mais dinâmicas, tais como o fracionamento dos 
valores que transitam pelo sistema financeiro e a 
utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente 
trabalham com dinheiro em espécie.33 

 

Já a segunda, versa sobre a ocultação. 

                                                             
29 Decreto nº 9.663, de 1º de janeiro de 2019 
Art. 1º O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, órgão de deliberação coletiva com jurisdição no 
território nacional, criado pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, integrante da estrutura do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, com sede no Distrito Federal tem por finalidade disciplinar, aplicar penas administrativas, 
receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na referida Lei, sem prejuízo 
da competência de outros órgãos e entidades públicos. 
30 SARAI, Leandro. Criptomoedas e os bancos In BARBOSA, Tatian Casseb Bahr de Miranda [coord.]. A 
revolução das criptomoedas: bitcoins e altcoins: aspectos jurídicos, sociológicos, econômicos e da ciência da 
computação, Cotia: Revoar, 2016. p. 134. 
31 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: Aspectos penais e processuais 
penais. Comentários à Lei 9.613/1998, com alterações da Lei 12.683/2012. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 29. 
32 BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por 
artigo, à Lei 9.613/98. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 46 e ss. 
33 Disponível em: https://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro#fases-da-lavagem-de-
dinheiro. Acesso em: 9 mar. 2019. 



 
 

 

 

Consiste em dificultar o rastreamento contábil dos 
recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de 
evidências ante a possibilidade da realização de 
investigações sobre a origem do dinheiro. Os criminosos 
buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os 
ativos para contas anônimas –preferencialmente, em 
países amparados por lei de sigilo bancário – ou 
realizando depósitos em contas abertas em nome de 
"laranjas" ou utilizando empresas fictícias ou de 
fachada.34 

 

A terceira, e última, trata da integração do ativo no sistema econômico. 

 

Os ativos são incorporados formalmente ao sistema 
econômico. As organizações criminosas buscam investir 
em empreendimentos que facilitem suas atividades – 
podendo tais sociedades prestarem serviços entre si. Uma 
vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil 
legitimar o dinheiro ilegal.35 

 

Apesar da COAF apresentar três fases tradicionais no processo de Lavagem de 

Dinheiro, há autores que defendem a existência de somente duas fases para que reste 

caracterizado o ilícito no caso concreto, onde a colocação e a ocultação se fundem, ou 

encontram-se em uma linha muito tênue, não passando de uma mera dissimulação. Como 

ocultar significa esconder, tirar de circulação, a consumação do verbo ocorre com o 

encobrimento acompanhado do dolo, ou seja, da intenção de, no futuro, integrá-lo ao sistema 

econômico.36 

É importante frisar que estas fases não precisam estar completamente preenchidas 

para que ocorra o crime. Doutrinariamente, o crime é de tipo misto ou conteúdo variado, ou 

seja, a prática de qualquer das condutas (colocação, ocultação ou integração) configura o crime, 

desde que acompanhada de elementos objetivos que revelem a sua aptidão para reintegrar os 

valores à economia com aparente ilicitude.37 

                                                             
34 Disponível em: https://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro#fases-da-lavagem-de-
dinheiro. Acesso em: 9 mar. 2019. 
35 Disponível em: https://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro#fases-da-lavagem-de-
dinheiro. Acesso em: 9 mar. 2019. 
36 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. BADARÓ, Gustavo Henrique. Lavagem de Dinheiro. Aspectos Penais e Processuais 
Penais. Comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo, editora Revista dos 
Tribunais, 2012. p. 63 e ss. 
37 DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro - Prevenção e Controle Penal. 2.ed. Porto Alegre: Verbo 
Jurídico Editora, 2013. p. 193. 



 
 

 

Já o elemento subjetivo do tipo é o dolo, como visto anteriormente, que aqui é 

representado pela consciência e vontade de converter em ativos lícitos bens que sabiamente são 

de origem ilícita.38 No entanto, essa interpretação indicadora do dolo, por meio do “sabe” ou 

“deve saber”, justificava-se de acordo com a teoria finalista, uma vez que o dolo está 

representado pela consciência e direciona o agente a realizar os elementos descritos no tipo 

penal, acarretando na concepção normativa pura da culpabilidade.39 

Nesse sentido, os bens jurídicos tutelados seriam a administração da justiça, da paz 

pública e do patrimônio. Uma vez que, no caso da administração da justiça, a lavagem de 

dinheiro dificulta a persecução das infrações penais antecedentes; por outro lado, a paz pública 

estaria protegida de acordo com a diminuição da lucratividade das infrações penais 

antecedentes. Porém, acima de tudo, o bem jurídico tutelado aqui é a ordem econômica e 

financeira, uma vez que as ocorrências deste crime no país acarretam na baixa credibilidade 

financeira.40 

Além dessas fases, a Lei nº 9.613 estabelece, em seu artigo 9º, que pessoas jurídicas 

estão sujeitas ao mecanismo de controle, devido a sua atuação, em consequência disso assumem 

os artigos 10 e 11 da referida Lei, quais sejam, deveres de responsabilidade de manutenção de 

dados sobre determinadas operações, identificação dos clientes e a manutenção dos registros, 

além da comunicação de determinadas operações financeiras, sendo assim podemos dizer que 

se trata de um bem jurídico supraindividual.41 

Dessa forma, a ocultação pode estar presente ativamente, quando o agente pratica 

a conduta com o escopo de encobrir valor oriundo de atividade ilícita; e, passivamente, quando 

não informa conduta a que a própria lei o obriga. 

No ambiente virtual confundem-se essas fases da lavagem, pois não se constata 

claramente a colocação, a ocultação e a integração, ficando tudo muito fluido. Em poucas 

palavras: 

 

Colocação: as criptomoedas oferecem a capacidade de 
abrir um número significativo de carteiras anônimas ou 
pseudônimas, a um custo baixo, algo que é um método de 

                                                             
38 RIOS, Rodrigo Sánchez. Direito penal econômico: advocacia e lavagem de dinheiro: questões de dogmática 
jurídico-penal e de política criminal. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 180. 
39 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. Culpabilidade: crítica à presunção absoluta do conhecimento da lei 
penal. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 106. 
40 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal econômico. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 447 e 
ss. 
41 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal econômico. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 307 e 
ss. 



 
 

 

baixo risco de rapidamente obter receitas de atividades 
ilícitas. 
 
Ocultação: elas permitem que a fonte de fundos seja 
ofuscada por meio de múltiplas transferências de carteira 
para carteira e/ou sua conversão em diferentes tipos de 
criptomoedas. Isso permite uma estratificação fácil sem 
custo ou risco significativo, entendendo-se que 
desenvolvimentos tecnológicos recentes, como “swaps 
atômicos”, podem facilitar ainda mais o uso indevido. 
Incidentalmente, uma demanda substancial de Initial Coin 
Offering – ICO (Oferta Inicial de Moeda), ou seja, alguém 
oferece aos investidores algumas unidades de uma nova 
criptomoeda, acaba por permitir que criminosos 
(assumindo que controlem esses ICOs) retirem o popular 
mecanismo de crowdfunding para converter uma 
criptomoeda em outras criptomoedas e/ou moedas 
fiduciárias, acrescentando uma “frente” aparentemente 
legítima para a fonte de recursos. 
 
Integração: o uso de criptomoedas para adquirir bens ou 
serviços, seja diretamente ou através da conversão em 
moeda fiduciária, é facilitado pela lista cada vez maior de 
bens e serviços para os quais o pagamento em 
criptomoedas é aceito. Os mercados de capital de risco de 
players institucionais, tanto para fins de investimento 
como de negociação (especulação), proporcionam 
liquidez substancial a esse mercado e, desse modo, facilita 
a integração em larga escala, abusando de 
agentes/investidores desavisados.42 

 

No entanto, até que surjam soluções tecnológicas inovadoras, os riscos de lavagem 

de dinheiro e financiamento ao terrorismo são normalmente abordados pela imposição de 

requisitos rigorosos de KYC aos gatekeepers, como as casas de câmbio de criptomoedas e outras 

instituições financeiras. 

Além da Lei nº 9.613/98, que tipifica o crime de lavagem de dinheiro, dispõe sobre 

as pessoas sujeitas aos mecanismos e controles de prevenção, bem como cria o Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (COAF); temos, também, a Circular 3.461/09 (e alterações) 

do Banco Central (BACEN), que determina às instituições financeiras e demais instituições a 

funcionar pelo Banco Central a implementação de políticas, procedimentos e controles internos 

em Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD); a Carta-Circular 3.542/12 do Banco Central 

                                                             
42 Blockchain & Cryptocurrency Regulation – 2019. Disponível em: 
https://www.lenzstaehelin.com/uploads/tx_netvlsldb/GLI-BLCH1_Lenz_Staehelin.pdf. Acesso em: 20 abr. 
2019. 



 
 

 

(BACEN), que divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios de 

ocorrência dos crimes previstos na lei nº 9.613/98 passíveis de comunicação ao COAF; a 

Instrução CVM 301/99 (e alterações), que dispõe sobre a identificação, o cadastro, o registro, 

as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa de que tratam as 

disposições da Lei nº 9.613/98. 

No tocante às regulamentações internacionais, estas ganharam força a partir da crise 

financeira de 2007-2008, onde os Estados Unidos da América e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) pressionaram os países membros para a 

aprovação de legislações com a finalidade de compartilhamento das informações bancárias. No 

Brasil, as preocupações penais também são assumidas pela Organização das Nações Unidas, na 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (incorporada pelo 

Decreto nº 5.015/04), e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (incorporada pelo 

Decreto nº 5.687/06). Através da Ação do Projeto BEPs, a OCDE pugnava por cuidados, desde 

2014, e, nos Estados Unidos da América, vários Tribunais Federais têm se preocupado em traçar 

aproximações regulatórias. 

Além do caso Silk Road detalhado acima, em março de 2018, a Operação Lava-

Jato, no Brasil, afirmou ter encontrado esquema de lavagem de dinheiro através de bitcoins.43 

Deve-se considerar, ainda, que não existem somente as bitcoins, mas também uma ampla 

variedade de criptomoedas, e o fato dessa criação ter se tornado rapidamente muito discutido, 

eficaz como forma de pagamento, ativo financeiro e forma de investimento, é sintomático 

exemplo da sedimentação das mesmas como elo essencial da modernidade. Por exemplo, Jamie 

Dimon, CEO do Banco JP Morgan, que criticou as bitcoins no passado, recentemente anunciou 

o lançamento de sua própria criptomoeda, a JPM Coin.44 

Cada vez mais crescente é a dualidade no mundo de hoje: de um lado, temos a 

pretensão de um rigoroso controle das atividades financeiras; de outro, prega-se pelo livre 

mercado. Constata-se, portanto, uma forte tendência a alguma sorte de regulamentação. De 

modo geral, e havendo prova do crime antecedente gerador do dinheiro, a princípio pode haver 

uma imputação da lavagem de dinheiro, como se deu no caso Silk Road.45 Pois bem, então, 

                                                             
43 Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/lava-jato-descobre-lavagem-de-dinheiro-com-bitcoin-em-
esquema-de-corrupcao-no-sistema-prisional-do-rj-22485117. Acesso em: 10 mar 2019. 
44 Disponível em: https://www.infomoney.com.br/mercados/bitcoin/noticia/7929140/jpmorgan-vai-lancar-sua-
propria-criptomoeda-para-revolucionar-o-mercado-de-pagamentos. Acesso em: 10 mar 2019. 
45 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Bitcoin e suas fronteiras penais: em busca do marco penal das 
criptomoedas. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 2018. p. 112 e ss. 



 
 

 

como controlar o incontrolável? As dificuldades são inúmeras, o que acarreta no problema de 

como propor uma regulamentação efetiva e que não prejudique a inovação e o desenvolvimento. 

 

4 A necessidade de regulamentação 

Nas palavras do ilustríssimo Leandro Sarcedo, observamos que tal intervenção se 

fez necessária a partir da Grande Depressão de 1929, onde Franklin D. Roosevelt e John M. 

Keynes implantaram um plano de recuperação econômico denominado New Deal. Tal plano 

implantou a intervenção estatal na economia, com a finalidade de equilibrar o mercado. Além 

da concepção americana, na época, na Europa Ocidental também se fomentou o modelo de 

bem-estar social, ambos com a mesma premissa do Estado como regulador e fiscalizador da 

atividade econômica.46 

Tal modelo de intervencionista funcionou até os anos 1970, onde, após entrar em 

crise, ascendeu-se o ideário neoliberal, fomentando a progressiva desregulamentação da 

atividade econômica, com a livre circulação dos recursos e mercadorias ao redor do planeta. 

Durante esse período, também tivemos o fenômeno do desenvolvimento tecnológico e, 

consequentemente, da globalização, aumentando, assim, as pressões para que mercadorias e 

recursos financeiros circulassem livremente. Com a globalização das informações, 

potencializou-se os comportamentos antiéticos na condução das atividades econômicas, 

acarretando em fraudes nos pequenos bancos americanos. 

As fraudes aumentaram gradativamente, até que, em 1990, começou a surgir 

escândalos financeiros, que envolviam, principalmente, a falta de transparência das 

informações corporativas, o que acarretou em prejuízos a investidores e à sociedade. Até que, 

em 2008, explodiu a crise dos derivativos, que nada mais era do que operações financeiras de 

risco vendidas como se fossem seguras. Isso fez com que o mundo todo mergulhasse em uma 

grave crise econômica, e, para contê-la, o Estado foi chamado para salvar o mercado sobre o 

qual lhe era vedado intervir. 

Concluiu-se, portanto, que era necessário uma autorregulação regulada sobre a 

atividade econômica, ou seja, o Estado deveria impor às empresas deveres de vigilância e 

detecção de ilícitos, exigindo das empresas adoção de medidas de prevenção de delitos e de 

colaboração com o Estado na investigação de casos. Isso acabou por fundamentar as boas 

práticas de governança corporativa em quatro pilares: fairness (equidade no tratamento de todas 

as partes envolvidas na atividade da empresa, tais como, acionistas majoritários, acionistas 

                                                             
46 SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica: construção de um novo 
modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa. São Paulo: LiberArs, 2016. p. 250 e ss. 



 
 

 

minoritários, gestores e empregados); disclosure (necessidade de transparência e confiabilidade 

das informações corporativas); accountability (obrigação de que a contabilidade e a prestação 

de contas sejam responsáveis e confiáveis), e; compliance (estrutura verificadora e validadora 

do bom funcionamento das demais, que exerce também uma função  corretiva, quando desvios 

são detectados, uma vez que o termo vem do verbo da língua inglesa to comply, que significa 

estar em conformidade).47 

A intervenção social por meio do direito penal, nesse contexto, não tem função de 

apenas reprimir, mas também de promover a atenção às necessidades estatais na superação das 

disfunções econômicas e sociais nas relações do indivíduo com o Estado. Assim, bens jurídicos 

supraindividuais ou coletivos pode ser definido “a partir de uma relação social baseada na 

satisfação de necessidades de cada um dos membros da sociedade ou de um coletivo e em 

conformidade ao funcionamento do sistema social”. 

Embora os volumes e estimativas globais sejam relativamente baixos, a Europol 

estimou em 2017 que 3-4% das receitas provenientes de crimes na Europa foram lavadas através 

de criptomoedas, e, a proporção provavelmente continuará a aumentar rapidamente48 devido à 

taxa de adoção das mesmas, inclusive por investidores institucionais e instituições financeiras. 

Sendo assim, é incontestável a necessidade de versar sobre a possibilidade de intervenção penal 

nas transações envolvendo criptomoedas. Para isso, iremos nos socorrer das premissas do 

Direito Penal Econômico tanto nas regulamentações preventivas, quanto repressivas. 

As perspectivas preventivas penais tem o entendimento da autorregulação regulada, 

ou seja, da responsabilidade dos particulares em face da Administração (relação Estado-

sociedade). Sendo assim, temos a responsabilidade dos gestores de empresas que negociam com 

moedas virtuais. Pois bem, a quem se estipulariam as regras de conduta? Como não existe uma 

gestora central de criptomoedas, devido a sua essência descentralizada e anônima, o mais 

palpável é ser regulada por toda a comunidade que a rege – como o fez o FinCEN, que espera 

um controle da atividade negocial, qual seja, das Cryptocurrencies Exchanges. Além destes, é 

possível vislumbrar a atribuição de obrigações aos possuidores das criptomoedas. Logo, uma 

vez estabelecidos limites e obrigações para corretoras que negociam com moedas virtuais, os 

gestores desses estabelecimentos poderiam vir a ser penalmente responsáveis por sua atividade. 

                                                             
47 SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica: construção de um novo modelo 
de imputação baseado na culpabilidade corporativa. São Paulo: LiberArs, 2016. p. 253 e ss. 
48 EUROPOL. Drugs and the Darknet – Perspectives for Enforcement, Research and Policy. Nov. 2017. Disponível 
em: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/drugs-and-darknet-perspectives-for-enforcement-
research-and-policy. Acesso em: 20 abr. 2019. 



 
 

 

 Por um lado, temos inúmeras tentativas de regulamentação brasileira das 

criptomoedas. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por exemplo, através da Instrução 

CVM nº 555, de 2014, disciplina a constituição, administração, funcionamento e divulgação de 

informações dos fundos de investimento. Ela também divulgou o Ofício Circular SIN nº 

11/2018, tendo como assunto principal o investimento indireto em criptoativos pelos fundos de 

investimento. O referido Ofício Circular autorizou esse tipo de investimento, por exemplo 

através da aquisição de cotas de fundos e derivativos, entre outros ativos negociados em 

terceiras jurisdições. Também deixou claro que cabe aos administradores, gestores e auditores 

independentes observar determinadas diligências na aquisição dos ativos. Um primeiro que se 

destaca é aquele já aventado pelos mais diversos órgãos reguladores e supervisores no mundo 

em relação à possibilidade de financiamento, direta ou indiretamente, de operações ilegais nesse 

mercado como a lavagem de dinheiro. Nesse contexto, e levando em conta também a exigência 

de combate e prevenção à lavagem de dinheiro imposta pela Instrução CVM nº 301, entende-

se que uma forma adequada de atender a tais preocupações é a realização de tais investimentos 

por meio de plataformas de negociação (exchanges), que estejam submetidas, nessas 

jurisdições, à supervisão de órgãos reguladores.49 

Sendo assim, é de se notar que a regulamentação tem o condão de ofertar maior 

segurança jurídica, chegando a evitar atuações repressivas. 

Ademais, temos um Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 2.303/2015, 

atualmente arquivado, proposto pelo Deputado Federal Áureo Ribeiro, que dispõe sobre a 

inclusão das moedas virtuais sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que 

a enquadraria como ativo digital, além de alterar as Leis nº 12.865/2013 e 9.613/98 e regulação 

prudencial pelo Banco Central. Segundo Áureo, a intenção não é matar o mercado, mas sim 

fortalecer e dar garantias as pessoas que transacionam criptomoedas. Dessa forma, a proposta 

legislativa pretende estabelecer que os operadores e as exchanges venham a ter posição de 

garante em relação ao controle exercido pelo COAF. 

A saída, portanto, da futura regulamentação poderia ser a seguinte: quem vier a 

operar, adquirir ou movimentar qualquer versão de moeda virtual, deverá, obrigatoriamente, 

declarar tais atividades. Como, por exemplo, a Receita Federal exige que os detentores de 

moedas virtuais as declarem em seus impostos de renda. O grande problema da hipótese acima 

é a dificuldade de produzir provas, vez que temos o anonimato nessas operações. 

                                                             
49 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-
1118.pdf. Acesso em: 10 mar. 2019. 



 
 

 

É preciso reconhecer que, como qualquer serviço de transmissão de dinheiro ou 

pagamento, as criptomoedas tem usos legítimos, com empresas de capital de risco proeminentes 

investindo em novas empresas de capital de risco e desenvolvendo plataformas de 

infraestrutura. Elas podem, por exemplo, facilitar os micro-pagamentos, permitindo que as 

empresas monetizem bens ou serviços de custo muito baixo vendidos na Internet; também 

podem facilitar as remessas internacionais e apoiar a inclusão financeira de outras maneiras, de 

modo que possa atender potencialmente aos países sub ou não-desenvolvidos. 

No entanto, a maioria das criptomoedas, por definição, aciona uma série de riscos 

de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, devido a suas especificidades, incluindo 

o anonimato (ou pseudônimo), rastreabilidade e descentralização. Muitos desses riscos e usos 

se materializam no ecossistema dos emissores, permutadores e usuários. A tecnologia em rápida 

evolução e a facilidade de criação de novas criptomoedas provavelmente continuarão a 

dificultar a aplicação da lei e as instituições financeiras para se manterem informadas sobre os 

novos usos criminosos, de modo a integrá-las em uma sólida estrutura de diligência (client due 

diligence – CDD). 

A única forma efetiva de controle penal depende de uma pactuação internacional 

para estipular os limites das criptomoedas e seu anonimato. Além de que, no contexto do 

universo virtual paralelo das criptomoedas, o controle só será realmente efetivo caso tenham 

regras internacionais em todos os países. 

O debate penal sobre criptomoedas parece estar apenas se iniciando no Brasil. 

Entretanto, por vários motivos, é possível responder penalmente com as leis que possuímos, 

principalmente em relação ao possuidor da criptomoeda. Apesar de várias fundadas críticas, 

essa parece ser a medida urgente da repressão. 

 

5 O desafio da regulamentação 

Apesar dos apelos para a adoção de padrões globais de prevenção à lavagem de 

dinheiro para criptomoedas, nenhuma regra uniforme ainda emergiu. A maioria das jurisdições 

europeias que emitiram regras ou orientações sobre o assunto concluíram tipicamente que a 

troca de criptomoeda por moeda fiduciária - incluindo a atividade de câmbio de criptomoedas 

- está ou deveria estar sujeita a obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro. 

Uma possível forma dessa prevenção nas transações utilizando criptomoedas é 

através de um processo que os bancos realizam chamado Know-Your-Client (KYC). As 

criptomoedas, por exemplo o bitcoin, possuem como característica o anonimato, porém é 

possível rastreá-las e chegar a um ponto de saída e de chegada, isso é chamado de 



 
 

 

pseudoanonimato, que se difere de confidencial. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 

13.709/2018), em seu artigo 13, § 4º, criou o conceito de “pseudoanonimato”, que nada mais é 

do que o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 

indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo 

controlador em ambiente controlado e seguro. 

Um usuário pode configurar quantos endereços diferentes forem necessários, 

permitindo que ele transfira continuamente os ativos entre os endereços e, assim, oculte o fato 

de que uma única pessoa está associada a um conjunto de transações. Como resultado, não há 

nenhuma maneira óbvia para o governo vincular um endereço específico a uma pessoa. Ao 

mesmo tempo, endereços de bitcoin (hashes de chaves públicas) são eles próprios públicos e 

visíveis para qualquer pessoa. Se alguém vincular um endereço bitcoin de um indivíduo a uma 

identidade, todas as outras transações que estiverem interagindo com esse endereço poderão ser 

comprometidas. 

Embora o pseudônimo do bitcoin ofereça aos usuários uma certa privacidade, isso 

representa um problema para os governos. Se um determinado endereço não puder ser rastreado 

até uma determinada pessoa, isso prejudicará a capacidade do governo de desempenhar várias 

funções essenciais. 

Primeiro, o pseudônimo do bitcoin impede que o governo calcule com precisão a 

responsabilidade fiscal de um indivíduo. Um contribuinte pode ter recebido milhares de dólares 

em pagamento através de bitcoin dentro de um determinado ano, mas a menos que o valor seja 

informado nas declarações fiscais, o Estado não pode rastrear nem auditar o pagamento. É 

provável que a Administração Pública conte com os registros de um intermediário como uma 

casa de câmbio de criptomoedas, desde que ela seja obrigada a manter registros de seus clientes. 

No entanto, eles só levarão em consideração casos em que o usuário tenha trocado a 

criptomoeda por alguma moeda corrente, ou vice-versa. 

Em segundo lugar, o pseudônimo da criptomoeda impede que as autoridades 

policiais acompanhem o movimento do dinheiro a fim de identificar atividades ilegais como 

lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Se a lei for incapaz de vincular os endereços 

das criptomoedas aos nomes, é provável que seja impedida de rastrear o movimento de dinheiro 

para investigações. 

A incapacidade de rastrear um endereço para uma pessoa em particular é uma das 

ameaças sérias que as criptomoedas representam para a capacidade dos governos em todo o 

mundo de realizar suas tarefas. Muitos usuários percebem isso como uma das maiores forças 

da moeda, e até o consideram como um bem social da rede. Mas isso, naturalmente, enfraquece 



 
 

 

a capacidade de cada governo de detectar e processar comportamentos ilegais, expropriar 

ganhos ilícitos e tributar seus cidadãos - algumas das funções centrais de um governo. 

 Conforme demonstrado acima, parece imprescindível a adoção imediata do 

procedimento de Know Your Client (KYC), que nada mais é, conforme já mencionado, do que 

um conjunto de requisitos de due diligence de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo (PLD/PFT) que são, geralmente, impostos pelas legislações que 

regulamentam as instituições financeiras, alinhadas com os padrões internacionais. As 

exigências de KYC são relativamente recentes, pois foram implementadas pela primeira vez nos 

anos 1970 na legislação norte-americana, antes de se tornarem um conceito internacionalmente 

reconhecido. Ele exige que as instituições financeiras identifiquem seus clientes e os 

beneficiários finais (quando suas partes contratantes são pessoas jurídicas), bem como a origem 

dos ativos. Juntamente, com o monitoramento das transações, garantindo a rastreabilidade dos 

ativos, desde que permaneçam no sistema financeiro, permitindo a identificação de indícios de 

lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. 

Embora o monitoramento das transações e o KYC tenham sido implementados em 

um momento em que as criptomoedas não existiam, parece claro, hoje, com base nas iniciativas 

em nível nacional e internacional, que a aplicação de tais requisitos às criptomoedas permanece 

necessária. Um dos desafios é que o KYC e outros requisitos do PLD/PFT foram concebidos 

para um sistema financeiro centralizado e intermediado, no qual exigências regulamentares e 

sanções podem ser impostas por cada jurisdição ao nível dos intermediários financeiros que 

operam no seu território (gatekeepers). Em contrapartida, as criptomoedas contam com um 

conjunto de protocolos virtuais descentralizados, não obtendo um grau suficiente de controle 

ou acesso ao ativo e/ou informações, de modo que identificar um ponto de contato para 

implementar e impor a conformidade com tais requisitos torna-se naturalmente desafiador.  

 

6 CONCLUSÃO 

Como se pode aceitar que, em um mundo cada vez mais regulado, permita-se um 

buraco negro de liberdade plena, desvinculado de qualquer regulação? Apesar de não ser 

possível associar diretamente o uso das criptomoedas como fator determinante à prática da 

lavagem de dinheiro, constata-se, por outro lado, que o fator do anonimato e da falta de 

regulamentação, possui relação com a disseminação das modalidades criminosas. 

A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo causam impacto relevante 

na economia mundial, na medida em que o poder das organizações criminosas, acompanhando 

o avanço dos sistemas financeiros e seus mecanismos para trocas de informação e transferências 



 
 

 

de recursos, tem expandido suas atividades ilícitas em âmbito global. Ainda, não apenas no 

cenário econômico, mas também os setores social e político dos países onde se concentram tais 

crimes sofrem com a corrupção e violência decorrentes da influência e controle que as 

organizações criminosas e terroristas exercem sobre a população. 

O Brasil deve estar comprometido com o combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo, em conformidade com as regulamentações locais e globais, para 

que o sistema financeiro, o Estado e a sociedade estejam protegidos. 

Em notícia publicada no site Portal do Bitcoin, a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) fará consulta pública em 2019 para definir uma nova norma para tratar da prevenção à 

lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. O tema é o primeiro item da Agenda 

Regulatória 2019 da CVM, divulgada na sede do órgão no Rio de Janeiro e que trouxe assuntos 

em análise após audiência pública, em que se inclui a nova norma.50 

Como em muitos casos, vemos aqui também a necessidade do exemplo alienígena, 

vez que a implementação das leis contra a lavagem de dinheiro somente se efetivou após a 

difusão (e pressão) através de documentos internacionais. Imagina-se, portanto, o aparecimento 

de normas internacionais como uma lex mercatoria com efeitos penais. Tais intervenções 

acabam por demonstrar a presença de um Direito Penal derivado do soft law, demonstrando 

também que o efetivo controle somente será possível se tais regras forem internacionais, ou 

seja, obedecidas por todos os países. 

Conclui-se, portanto, que o mundo mudou e necessita novos parâmetros de 

controle. Pelo exposto durante este ensaio, resta claro que a realidade atual das criptomoedas 

têm um espaço econômico significativo, o que acarreta no repensar de muitos aspectos. A 

proibição das moedas virtuais é descabida, portanto é necessário a intervenção penal. 

Provavelmente, o Estado buscará, em um futuro próximo, novas regulações preventivas e 

repressivas em relação a utilização das criptomoedas. Além disso, muito provavelmente 

teremos iniciativas internacionais regulamentando as criptomoedas tão somente em busca da 

efetividade penal. Ademais, constata-se que os escândalos são o combustível que movimenta a 

engrenagem de formação de novas políticas penais. 

Dessa feita, tendo em vista que o presente excerto não visa exaurir o tema, mas tão 

somente levantar debates acerca do problema relacionado às criptomoedas, constata-se que a 

regulação se mostra válida (e necessária), sendo esperado uma regulamentação que equilibre a 

liberdade das pessoas e o controle do mercado pelo Estado. 

                                                             
50 Disponível em: https://portaldobitcoin.com/cvm-fara-consulta-sobre-norma-de-prevencao-a-lavagem-de-
dinheiro/. Acesso em: 10 mar. 2019. 



 
 

 

As regulamentações de criptomoedas ainda estão no estágio inicial de 

desenvolvimento, mas estão ganhando força. À medida que a adoção aumenta e a inovação 

relevante ao PLD/PFT incorpora-se na genética, podemos testemunhar o surgimento de 

protocolos baseados em princípios subjacentes fundamentalmente diferentes que podem incluir 

controles incorporados, confiáveis gatekeepers, interfaces de identidade digital e 

monitoramento de transações. 

Infelizmente, enquanto faltarem padrões e ferramentas de conformidade 

consistentes e reconhecidos, muitos atores legítimos no espaço das criptomoedas continuarão a 

ter acesso negado a serviços bancários tradicionais em diversas jurisdições ou serão “de risco”. 

Na medida em que os reguladores nacionais e internacionais reconhecerem as oportunidades e 

benefícios das criptomoedas globalmente, eles devem cooperar para definir melhores práticas 

e padrões, bem como programas de treinamento para a próxima geração de Compliance Officers 

de criptomoedas. De fato, a aplicação de conceitos e abordagens existentes adaptados a uma 

infraestrutura financeira intermediária e centralizada simplesmente não funciona quando 

transposta para ecossistemas de criptomoedas que obedecem a regras e princípios diferentes 

por natureza. 
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