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RESUMO 

 

A humanidade utilizou diversos instrumentos como meio de troca durante a sua 

história, desde conchas até os pedações de papel com os quais somos familiares. 

Contudo, o desenvolvimento tecnológico eliminou grande parte da necessidade de 

substrato físico do meio de troca, tornando-o virtual e preservando apenas a parte 

mais importante: a informação e o valor atribuído a este instrumento pela sociedade. 

Assim, este movimento gerou muitos tipos de meio de troca, incluindo a Bitcoin 

e as outras Criptomoedas. Estes bens, criados e mantido por grupos sociais 

específicos, expande-se dia após dia na medida em que o mercado passa a perceber 

as grandes oportunidades geradas por esta nova tecnologia. 

Contudo, tal disrupção gera grandes questionamentos na esfera jurídica vez que 

o sistema legal atualmente em vigor encontra dificuldade ao lidar com a Criptomoeda 

dadas as suas características únicas. 

Assim, o presente trabalho busca verificar como a Criptomoeda se encaixa no 

sistema jurídico brasileiro e, dada a ausência de regulação específica a respeito do 

tema, como o regramento da utilização de Criptomoedas pode se dar em âmbito 

nacional. 

Assim, por meio da análise da doutrina e jurisprudência nacional e estrangeira, 

análise de dados empíricos e legislação, esta pesquisa apresenta o funcionamento da 

Criptomoeda, utilizando a Bitcoin, dado o fato de que esta é a Criptomoeda mais 

popular atualmente, indica a natureza jurídica desta (o que faz com que a sua 

utilização e tutela jurídica possam ser mais bem definidas) e como a regulação e 

autorregulação do seu uso deve ser realizada, apontando como esta questão foi 

abordada em outros países e como estruturas e mercados similares lidaram com 

questões relacionadas a novas tecnologias. 

Palavras-chave: Criptomoeda, Bitcoin, Natureza Jurídica, Regulação 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Humanity has used various instruments as a medium of exchange during its 

history, from shells to the paper pieces with which we are familiar. However, 

technological development has eliminated much of the need to give the medium of 

exchange a physical substrate, making it virtual and preserving only its most important 

part: the information and value attributed to it by society. 

Thus, this movement has generated many types of medium of exchange, 

including Bitcoin and the other Cryptocurrencies. These goods, created and 

maintained by specific social groups, expand daily as the time passes and the markets 

realize the great opportunities generated by this new technology. 

However, such disruption raises great questions in the legal sphere since the 

legal system currently in force finds it difficult to deal with the Cryptocurrencies given 

its unique characteristics. 

Thus, the present paper seeks to verify how the Cryptocurrency fits in the 

Brazilian legal system and, given the absence of specific regulation regarding the 

subject, how this sector could be regulated of self-regulated at the national level. 

Thus, through the analysis of national and foreign doctrine and jurisprudence, 

analysis of empirical data and legislation, this research presents the functioning of the 

cryptocurrencies, using Bitcoin as an example given the fact that it is the most popular 

Cryptocurrency, indicates its legal status (which makes its use and legal treatment 

better defined) and how the regulation and self-regulation of its use should be carried 

out, pointing out how this issue was addressed in other countries and how similar 

structures and markets dealt with issues related to new technologies. 

Key words: Cryptocurrencies, Bitcoin, Legal Status, Regulation 
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1. INTRODUÇÃO 

Não há como negar o papel modificador da internet na sociedade atual, nos mais 

diversos aspectos, e este papel exercido pela internet nos sistemas econômicos atuais 

deve ser devidamente enaltecido vez que, com a ampla utilização dos meios 

eletrônicos, todas as interações econômicas são dotadas de uma agilidade 

anteriormente impossível. 

João Antonio Zuffo define o atual momento no qual vivemos como Infoera, um 

período no qual as informações são transferidas com grande velocidade e estão 

instantaneamente disponíveis a todos aqueles integrados à internet. “Mas não só as 

informações: por meio do uso cada vez mais corrente da moeda eletrônica e do 

dinheiro virtual, também recursos financeiros poderão ser facilmente transferidos, sem 

aparentes barreiras e sem aparentes controles. ”1. 

Esta revolução, em outras palavras, fez com que os suportes físicos, antes 

necessários para a realização de qualquer tipo de interação social, fossem 

substituídos por meios digitais. A título de exemplo, citamos o volume de transações 

realizadas pela internet cresce ano a ano (assim como demonstrado pelas Pesquisas 

FEBRABAN de tecnologia bancária realizadas em 20132 e em 20143) assumindo um 

protagonismo no setor financeiro brasileiro. 

Assim, segundo as lições de Nelson Abrahão4: 

Vivemos numa época de desmaterialização dos meios documentais e ingressamos sem 

retorno na progressiva dimensão do horizonte plasmado na tecnologia, em que os 

contornos das operações bancárias são instrumentalizados em poucos segundos, com 

alto grau de certeza e confiabilidade. 

Podemos, então, concluir que a maneira por meio da qual o ser humano lida com 

o dinheiro sofreu profundas mudanças nas últimas décadas sendo que a ampla 

utilização da moeda fiduciária5, em substituição ao papel moeda ou a moeda metálica, 

é uma das mais relevantes. 

                                                           
1 ZUFFO, Joao Antonio. A sociedade e a economia no novo milênio: os empregos e as empresas no turbulento 

alvorecer do século XX. Barueri: Manole, 2003. 315 p. LIVRO I - A TECNOLOGIA E A INFOSOCIEDADE. 
2 Pesquisa FEBRABAN DE TECNOLOGIA BANCÁRIA 2013. disponível em 
<http://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraban/Pesquisa%20FEBRABAN%20de
%20Tecnologia%20Banc%E1ria_2013.pdf> acessado em 10 de setembro de 2015 
3 Pesquisa FEBRABAN DE TECNOLOGIA BANCÁRIA 2014. disponível em 
<http://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraban/Pesquisa%20FEBRABAN%20de
%20Tecnologia%20Banc%E1ria%202014.pdf> acessados em 10 de setembro de 2015 
4 ABRAHÃO, Nelson. Direito Bancário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 650 p. 
5 “Como o próprio nome indica, a moeda escritural é uma moeda que não existe materialmente senão nos livros 
de contabilidade do banco; existe apenas na forma escrita. (...). Os dígitos de nossas contas bancárias são as 
moedas escriturais modernas; a moeda escritural moderna é totalmente digital.” in ULRICH, Fernando. Aspectos 

http://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraban/Pesquisa%20FEBRABAN%20de%20Tecnologia%20Banc%E1ria_2013.pdf
http://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraban/Pesquisa%20FEBRABAN%20de%20Tecnologia%20Banc%E1ria_2013.pdf
http://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraban/Pesquisa%20FEBRABAN%20de%20Tecnologia%20Banc%E1ria%202014.pdf
http://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraban/Pesquisa%20FEBRABAN%20de%20Tecnologia%20Banc%E1ria%202014.pdf
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Raras são as vezes em que uma pessoa nas grandes metrópoles se dirige a um 

caixa de banco para pagar suas contas, vez que o uso de caixas eletrônicos é muito 

mais rápido e eficaz. 

Cada vez mais pessoas pagam as suas contas via internet, não precisando 

pegar filas nas agências bancárias. 

Atualmente, é possível realizar transações financeiras por meio do telefone 

celular, um objeto que, mesmo se tratando de um país com grades desigualdades 

sociais e escasso acesso à informação e à tecnologia, segundo dados de 2013, 75% 

dos brasileiros possuem este bem6. 

Assim, antigas tecnologias tais quais a moeda fiduciária e o título de crédito caem 

em desuso, dando lugar a operações financeiras realizadas em ambiente virtual, 

realizadas “(...) por intermédio do sistema colocado à disposição pela própria agência, 

definindo o acesso do cliente, eliminando o papel e a escrituração manual, sob o 

primado documental comprobatório que caracterizava a rotina do passado7. 

Tal modificação na realidade social deu origem a muitas tecnologias que 

otimizaram o processo de troca de informações e segurança de tais informações.  

Entre tais tecnologias, trazemos à tona a Criptomoeda, tal como a Bitcoin, que 

se diferencia em muitos aspectos de todos os sistemas anteriormente utilizados. 

A Criptomoeda se diferencia de tudo aquilo que era praticado anteriormente dada 

a sua independência da economia de qualquer Estado, além de muitas outras 

características intrínsecas ao instrumento. Vale ressaltar que a Criptomoeda não deve 

ser confundida com a moeda digital (recursos armazenados em dispositivo ou sistema 

eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento, emitidas 

por governos soberanos), e dos arranjos de pagamento devidamente regulamentados 

pela lei 12.865 de 20138, na medida em que sua origem é completamente diferente.9 

                                                           
econômicos dos Bitcoins. In: BARBOSA, Tatiana Casseb B. M. (Org.). A Revolução das Moedas 
Virtuais: Bitcoins e Altcoins. São Paulo: Revoar, 2016. Cap. 2. p. 78-105. 
6 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PESQUISA SUPLEMENTAR ACESSO À INTERNET E À 
TELEVISÃO e POSSE DE TELEFONE MÓVEL CELULAR PARA USO PESSOAL. 4. ed. Brasília: N.a., 2013. 
Desdobramento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD realizada pelo IBGE com dados de 2013. 
Disponível em: <http://ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet2013/default_xls_2013.shtm>. 
Acesso em: 08 jul. 2016. 
7 ABRAHÃO, Nelson. Direito Bancário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 650 p. 
8 BRASIL. Lei nº 12865, de 09 de outubro de 2013. Autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores 
da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol que especifica e o financiamento da renovação e implantação 
de canaviais com equalização da taxa de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições de 
pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB); (...); e dá outras providências.. Lei de Arranjos 
de Pagamentos. Brasília, DF. 
9 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2009. Disponível em: 
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2016. 
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Atualmente, não há qualquer tipo de regulamentação específica no direito pátrio 

a respeito do uso de Criptomoedas por qualquer tipo de ente público ou privado em 

qualquer tipo de atividade, contudo, outros países já estão dando os primeiros passos 

buscando compreender este tipo de tecnologia e os efeitos jurídicos gerados pelo seu 

uso. É necessário se verificar como esta inovadora ferramenta deve ser vista sob o 

prisma da legislação nacional e da autorregulação setorial. 

Há de se ressaltar que a emissão de tal regulamentação é dever do Estado nos 

termo dos artigos 170 da Constituição Federal que dita que a propriedade privada, a 

livre concorrência e a defesa do consumidor são princípios da ordem econômica, e 

também no seu artigo174 que dita que, no papel de agente normativo e regulador da 

atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado. Além disso, a autorregulação a ser realizada pelo mercado é 

necessária para que os seus componentes adotem práticas uniformes no uso deste 

tipo de instrumento10 com o objetivo de gerar um bom ambiente empresarial e 

comercial que possibilite o desenvolvimento das empresas que nele atuem. 

Sem tal regulamentação, todos os cenários acima citados serão afetados vez 

que os direitos e obrigações inerentes a transações envolvendo Criptomoedas terão 

de passar por grandes dificuldades para que possam ser tutelados.  

Contudo, para que o Estado possa se posicionar frente a esta nova realidade, o 

tema merece um estudo aprofundado, vez que nunca se concebeu a criação e 

utilização de uma tecnologia tal qual as Criptomoedas. 

Assim, as Criptomoedas devem ser investigadas à luz das teorias econômicas 

aplicáveis e de acordo com as disposições contidas no direito pátrio, fazendo com 

que, a partir de uma definição clara a respeito do seu conceito e da sua natureza 

jurídica, possa-se chegar a um consenso a respeito de tal tecnologia e como seu uso 

deve ser encarado nacionalmente. 

O presente trabalho busca desenvolver tais reflexões se valendo da doutrina 

jurídica e econômica a respeito do tema, assim como da legislação brasileira e dados 

empíricos. 

  

                                                           
10 ARESTIS, Philip. The Post Keynesian Approach to Economics. 1ª edição,1992. Edward Elgar Publishing Limited. 
Inglaterra. Pág. 270 
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2. FUNCIONAMENTO E CONCEITO DE CRIPTOMOEDA 

2.1. CONCEITO DE CRIPTOMOEDA 

O desenvolvimento e pleno entendimento a respeito do tema ora tratado não 

pode ser alcançado a não ser que um conceito claro de Criptomoeda. Para tanto, é 

necessário indicar como esta funciona e quais são as características que a 

diferenciam de todos os demais meios de pagamento e custódia. 

Inicialmente, cabe destacar que esta nasceu e somente é operada em meio 

digital, sem qualquer tipo de representação física. Este fato, assim como ensinado por 

Nelson Abrahão, é um reflexo do intenso processo de penetração dos meios 

eletrônicos na sociedade moderna, gerado pela necessidade de celeridade na 

realização de atividades de cunho econômico11: 

Irrecusável a penetração dos meios eletrônicos na sociedade moderna, no espelho vivo 

do desenvolvimento, cujo espaço virtual apresenta a telemática como fator de progresso 

e da própria evolução de fatores que buscam sintetizar a importância do tempo como 

elemento agregado das operações bancárias, na confluência de mercados interligados 

e nas ordens emitidas, que priorizam a mantença do sigilo e a confiança no sistema. 

Atualmente, há uma grande quantidade de Criptomoedas em circulação, cada 

uma delas com as suas próprias características. Dentre tais Criptomoedas podemos 

citar a Litecoin, que conta com a vantagem de realizar transações com alta 

velocidade12, a Dogecoin13 que possui grande popularidade e a Novacoin14.  

Contudo, tais moedas foram projetadas e implementadas tendo como base um 

único sistema: a Bitcoin, criada por Satoshi Nakamoto e disseminada por meio de seu 

artigo intitulado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”15. 

Tal artigo apresenta pela primeira vez “Uma versão puramente peer-to-peer de 

dinheiro eletrônico que permite que os pagamentos on-line sejam enviados 

diretamente de uma parte para outra sem passar por uma instituição financeira.”16. 

Nas palavras de Satoshi Nakamoto17: 

“O comércio na Internet passou a depender quase exclusivamente de instituições 

financeiras exercendo o papel de terceiros confiáveis para processar pagamentos 

                                                           
11 ABRAHÃO, Nelson. Direito Bancário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 650 p. 
12 LITECOIN PROJECT. About. 2016. Disponível em: <https://litecoin.org/pt/>. Acesso em: 02 jul. 2017. 
13 PROJECT, The Ðogecoin. About. Disponível em: <http://dogecoin.com/>. Acesso em: 02 fev. 2017. 
14 NOVACOIN FOUNDATION. About. Disponível em: <http://novacoin.org/>. Acesso em: 02 fev. 2017. 
15 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2009. Disponível em: 
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2016. 
16 Ibidem 
17 Ibidem 
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eletrônicos. Embora o sistema funcione bem a maioria das transações, ainda sofre com 

as fraquezas inerentes ao modelo baseado em confiança. Transações completamente 

não reversíveis não são realmente possíveis, uma vez que as instituições financeiras 

não podem evitar mediação de disputas. O custo da mediação aumenta os custos de 

transação, limitando a tamanho mínimo de transações e cortando a possibilidade de 

pequenas transações casuais (...). Com a possibilidade de reversão, a necessidade de 

confiança se espalha. Os comerciantes devem ser cautelosos com relação a seus 

clientes, devendo para obter mais informações do que de outro necessário. 

(...) 

Assim, um sistema de pagamento eletrônico baseado em prova criptográfica em vez de 

confiança, permitindo que quaisquer duas partes dispostas negociem diretamente entre 

si sem a necessidade de um terceiro de confiança. ” 

Ou seja, a Criptomoeda surgiu para contestar a estrutura até então estabelecida, 

oferecendo uma opção acessível a todos aqueles que não tiverem interesse na 

utilização do sistema bancário tradicional, valendo-se do fato de que o principal 

competente de manutenção desta estrutura é a confiança que se tem nas instituições 

financeiras. A partir do momento em que tal confiança é depositada em outro tipo de 

sistema capaz de realizar as mesmas atividades, porém gerido pelos próprios 

usuários e sem custo, o sistema como um todo sofrerá abalos. 

A atual maneira em que o sistema financeiro está estruturado demanda uma 

série de intermediários para que um simples pagamento seja realizado. Por exemplo, 

quando uma compra é feita com um cartão de crédito, um banco, uma operadora de 

cartão de crédito, um intermediário bancário, as partes que compram e vendem os 

produtos estão envolvidas, ou seja, um sistema complexo que gera uma série de 

custos na realização da transação. Quando as partes aderem ao uso da Criptomoeda, 

apenas o comprador, vendedor e partes verificadoras da transação (outros usuários 

do sistema da Criptomoeda) estão envolvidas, gerando eficiências de mercado. 

Tal atividade de intermediação financeira possui as seguintes características18: 

(a) a atividade de dar e receber recursos financeiros sendo que o intermediário 

atua como credor e devedor de ambas as partes nas pontas da operação que 

está ocorrendo; e 

(b) participação na cadeia obrigacional; e 

                                                           
18 SILVA, Alexandre Pacheco da. Oportunidades e Oportunismos: As Dimensões Internas e Externas da 
Segurança do Bitcoin. In: BARBOSA, Tatiana Casseb B. M. (Org.). A Revolução das Moedas Virtuais: Bitcoins 

e Altcoins. São Paulo: Revoar, 2016. Cap. 1. p. 32-77. 
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(c) Habitualidade na realização de tais operações; e 

(d) Profissionalidade na realização de tais operações. 

Muitos tipos de entidades podem desenvolver o papel de intermediador 

financeiro, tais como instituições creditícias, (banco comerciais, sociedade de 

arrendamento mercantil, entre outras), sociedades corretoras e distribuidoras de 

valores e até mesmo os investidores qualificados19. 

A desintermediação financeira rompe com todos os pressupostos acima 

descritos, porém, gera os mesmos efeitos perante a sociedade vez que possibilita que 

ativos financeiros sejam trocados por bens e serviços sem a interferência das 

instituições supracitadas. 

Contudo, além da teoria econômica e ideologia por trás do instituto, a abordagem 

a respeito da legislação nacional a respeito das Criptomoedas demanda uma 

explicação a respeito de como o sistema funciona. Para tanto, utilizaremos o sistema 

Bitcoin como exemplo dado o fato de que este gera as Criptomoedas com a maior 

aceitação de mercado na atualidade e serviu como base para o desenvolvimento de 

futuras Criptomoedas. 

Algumas das diferenças entre as Criptomoedas e as moedas tradicionais podem 

ser verificadas na tabela abaixo: 

QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS  

 CENTRALIZADA NÃO CENTRALIZADA 

CONVERSÍVEL 

Possui administrador 

central. 

Controle centralizado de 

operações realizadas 

Pode ser trocada por 

moeda com curso legal. 

Não há administrador 

central. 

Controle descentralizado 

de operações realizadas 

Pode ser trocada por 

moeda com curso legal. 

NÃO CONVERSÍVEL 

Possui administrador 

central. 

Controle centralizado de 

operações realizadas. 

Não pode ser trocada por 

moedas com curso legal, 

Atualmente não existe 

(isto pode mudar no 

futuro). 

                                                           
19 YAZBECK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. Pág 

164. 
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porém, há a possiblidade 

de haver um mercado 

paralelo para tais 

operações. 

As Criptomoedas se encaixam nos sistemas conversíveis e não centralizados. O 

Sistema Bitcoin, na condição de sistema não centralizado, impede que ingerências 

sobre a circulação de moeda sejam realizadas. Vale a pena discutir este tópico 

levando em consideração a realidade brasileira e os vários experimentos financeiros 

relacionados à circulação de moeda efetuados pelo governo local. Por exemplo, o 

sistema Bitcoin não permite que medidas tais quais aquelas tomadas pelo Governo 

Collor, que bloqueou contas e correntes e contas poupança por 18 meses, ou a 

constante alteração da moeda em circulação geradas pelos planos econômicos das 

décadas de 80 e 90. 

Nos cabe indicar o conceito de Criptomoeda editado por uma série de instituições 

e autores, indicando qual destes mais se adequa ao conceito que deve ser abordado 

no presente trabalho, verificando quais seriam os diferenciais desta e utilizando tais 

conceitos para desenvolver a presente obra. 

Com base do cenário anteriormente descrito, a Criptomoeda é significativamente 

diferente dos instrumentos normalmente utilizados para facilitar a realização de 

comércio no mundo moderno, porém realiza a mesma função por uma fração dos 

custos. O impacto gerado por esta nova tecnologia advém do fato de que a moeda 

virtual atende às necessidades do comércio moderno sem ter que fazer parte da rede 

bancária atualmente instalada. 

A sua facilidade de utilização faz com que o seu potencial de capilaridade na 

sociedade seja imenso. O uso de Criptomoedas necessita apenas de um computador 

e de acesso à internet, permitindo que transações locais e globais sejam realizadas 

com grande agilidade e sem a burocracia atualmente presente em todas as 

instituições financeiras. 

A confidencialidade das transações faz com que os integrantes do sistema não 

tenham receio de realizar tais transações ao mesmo tempo que a transparência 

quanto à movimentação de recursos faz com que a sociedade como um todo possa 

verificar o fluxo das moedas virtuais e tenha acesso a um extrato das transações 

realizadas em todo o sistema. 
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Com isto, podemos concluir que o grande mérito desta nova tecnologia advém 

do fato de que esta incorpora muitas das características necessárias para o seu 

funcionamento como meio de troca, incluindo sua agilidade e segurança, mas ao 

mesmo tempo diminui de sobremaneira os custos de transação20 envolvidos na 

realização de operações comerciais. 

Assim, partimos para a conceituação deste instrumento. 

Muitos órgãos nacionais e internacionais já se debruçaram sobre o tema em 

pauta, emitindo pareceres e outros documentos que indicam qual é o conceito de 

moeda virtual. 

Dado o fato de que o mercado financeiro é o mais afetado pelo uso de 

Criptomoedas, os órgãos reguladores desses foram os primeiros a se manifestar a 

respeito destas, indicando quais são as características inerentes a este tipo de 

instrumento. 

Apresentaremos os conceitos de cada um destes órgãos, em uma ordem 

crescente de especificidade e complexidade, e, em seguida, indicaremos o 

posicionamento de entidades particulares. 

A Autoridade Monetária Europeia 21 indica que “uma moeda virtual é a um tipo 

de dinheiro digital desregulado que é emitido e usualmente controlado pelos seus 

desenvolvedores, e usado e aceito pelos membros de uma comunidade virtual 

específica.”. 

Trata-se de um conceito bastante abrangente que não leva em consideração a 

natureza jurídica do bem. Neste aspecto, a natureza jurídica da Criptomoeda passa a 

ter uma importância secundária, sendo que a interação entre a Criptomoeda e a 

economia passa a ser a parte importante. 

O BACEN emitiu em 19 de fevereiro de 2014 o Comunicado 25.306, no qual o 

mesmo define que22: 

                                                           
20 Custos de transação podem ser caracterizados como os custos de negociação, e garantia do cumprimento de 

um contrato firmado entre a empresa e seus clientes, tais como os custos gerados pela implementação de sistemas 

de bases de dados em empresas. COASE, R.H. "The Nature of the Firm" in Readings in Price Theory. pp.331-351. 
American Economic Association, 1952. 
21 “a virtual currency is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, 
and used and accepted among the members of a specific virtual community” disponível em UNIÃO EUROPÉIA. 
European Central Bank. União Européia. Virtual currency schemes. 2012. Disponível em: 

<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2016. 
22 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Comunicado nº 25.306, de 19 de fevereiro de 2014. Esclarece sobre os riscos 
decorrentes da aquisição das chamadas "moedas virtuais" ou "moedas criptografadas" e da realização de 
transações com elas.. .. Brasília, DF, Disponível em: 

<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=114009277>. Acesso 
em: 22 fev. 2017. 
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“3. As chamadas moedas virtuais não são emitidas nem garantidas por uma autoridade 

monetária. Algumas são emitidas e intermediadas por entidades não financeiras e 

outras não têm sequer uma entidade responsável por sua emissão. Em ambos os casos, 

as entidades e pessoas que emitem ou fazem a intermediação desses ativos virtuais 

não são reguladas nem supervisionadas por autoridades monetárias de qualquer país. 

4. Essas chamadas moedas virtuais não têm garantia de conversão para a moeda 

oficial, tampouco são garantidos por ativo real de qualquer espécie. O valor de 

conversão de um ativo conhecido como moeda virtual para moedas emitidas por 

autoridades monetárias depende da credibilidade e da confiança que os agentes de 

mercado possuam na aceitação da chamada moeda virtual como meio de troca e das 

expectativas de sua valorização. ” 

Assim, tal instituição esclareceu a diferenciação entre as Criptomoedas e as 

moedas digitais, indicando que as Criptomoedas não possuem diversas 

características inerentes às moedas tradicionais, representadas em meio digital pelas 

moedas digitais. 

O FATF, órgão intergovernamental independente que desenvolve e promove 

políticas para proteger o sistema financeiro global contra a lavagem de dinheiro, 

financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas de destruição 

em massa, emitiu documento indicando o seu próprio conceito de moeda virtual. Para 

este órgão: 

“Moeda virtual é um representativo digital do valor que pode ser digitalmente negociadas 

e funciona como (1) um meio de troca; e / ou (2) uma unidade de conta; e / ou (3) uma 

reserva de valor, mas não faz têm curso legal (isto é, quando oferecido a um credor, é 

uma oferta válida e legal de pagamento) em qualquer jurisdição. Não é emitido nem 

garantidas por qualquer jurisdição, e cumpre as funções acima apenas por acordo no 

seio da comunidade de utilizadores da moeda virtual.23  

Ao tratar especificamente de Criptomoedas, o FATF inclui os seguintes critérios 

para que algo possa ser caracterizado como uma Criptomoeda, define que 

“Criptomoedas são fidúcias baseadas em matemática e código aberto, com 

funcionamento peer-to-peer, que não têm nenhuma autoridade administrativa central 

e não goza de monitoramento central e supervisão. ”. 

Assim, a definição dada por este órgão se aproxima daquela emitida pelo 

governo brasileiro, que distingue a moeda virtual da moeda digital de acordo com a 

                                                           
23 FATF, Financial Action Task Force. Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 2014. 

Disponível em: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-
potential-aml-cft-risks.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2016. 
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maneira que é utilizada e emitida, ou seja, a moeda virtual “Distingue-se do e-money, 

que é uma representação digital de moeda fiduciária usada para transferir 

eletronicamente valor denominados em moeda fiduciária. ”. 

O conceito também é explicitado pelo Bafin, que ofereceu maiores subsídios 

relativos ao uso e funcionamento da Criptomoeda, utilizando a Bitcoin como exemplo:  

“Bitcoins (BTC) são uma moeda virtual cujas operações e os saldos são geridos no 

âmbito de uma rede descentralizada. Com cálculos criptográficos, qualquer usuário da 

rede pode, em princípio, participar na sua criação. Um banco central, que executa estas 

tarefas para as moedas reais, portanto, não existe. Introduzido pela primeira vez em 

2009, BTC agora pode ser usado para comprar vários bens, serviços, TI aplicações ou 

atividades de lazer. ”24 

Novamente, não há qualquer tipo de posicionamento a respeito de como as 

Criptomoedas se encaixam no sistema normativo, ou seja, a instituição se limitou a 

descrever o funcionamento da Criptomoeda. 

A história se repete ao observarmos o conceito editado pelo FED25: 

“Bitcoin é um esquema de pagamento projetado com o intuito de transferir valores entre 

partes. Diferentemente de esquemas de pagamento tradicionais, que transferem fundos 

via moedas emitidas por países soberanos, a Bitcoin possui a sua própria métrica de 

valor denominada bitcoin (com ‘b’ minúsculo e sigla BTC1). A Bitcoin é um complexo 

esquema de pagamento e a sua implementação envolve uma combinação de 

criptografia, algoritmos distribuídos e comportamento impelido por comportamentos. ”26 

Além da já assinalada independência em relação aos Estados, esclarecemos 

que as Criptomoedas podem ser classificadas como centralizadas (quando 

administradas por uma entidade específica e identificável) ou descentralizadas 

(quando administradas por entidades múltiplas e não identificáveis) de acordo com 

seu emissor; e conversíveis (podem ser convertidas em moeda tradicional pelo seu 

administrador) ou não conversíveis (não podem ser convertidas em moeda tradicional 

                                                           
24 MÜNZER, Jens. Bitcoins: Supervisory assessment and risks to users. 2014. In this article, BaFin would like to 
provide the wider public with its assessment of BTC it has already communicated to public authorities, consumers 
and companies on request.. Disponível em: 
<https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins_en.html>. 
Acesso em: 11 ago. 2016. 
25 BADEV, Anton; CHEN, Matthew. Bitcoin: Technical Background and Data Analysis. Washington Dc: Federal 

Reserve Board, 2014. Disponível em: 
<https://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2014/files/2014104pap.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
26 “Bitcoin is a scheme designed to facilitate the transfer of value between parties. Unlike traditional payment 
systems, which transfer funds denominated in sovereign currencies, Bitcoin has its own metric for value called 
bitcoin (with lowercase letter “b”, and abbreviated as BTC1 ). Bitcoin is a complex scheme, and its implementation 
involves a combination of cryptography, distributed algorithms, and incentive driven behaviour.” 
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pelo seu administrador) de acordo com a sua liquidez 27. Considerando tal 

classificação, trataremos neste artigo de Criptomoedas Descentralizadas e Não 

Conversíveis. 

 

 

Com base nas diversas definições geradas por órgãos reguladores nacionais e 

internacionais, podemos definir a Criptomoeda como um bem digital gerado com base 

na tecnologia Blockchain, baseada em criptografia, algoritmos distribuídos e uma rede 

descentralizada de usuários, independentemente de qualquer país soberano, 

divisível, com conteúdo personalizável, tendo o seu valor definido não por lastro como 

outras moedas, mas sim pelo interesse do mercado na sua utilização  

 

2.2. PAGAMENTOS: MOEDA VIRTUAL E SISTEMA FINANCEIRO 

O entendimento a respeito do funcionamento da Criptomoeda é essencial para 

que se possa explicar a origem das suas características tão diferentes dos 

instrumentos financeiros atualmente utilizados pela sociedade. Assim, é necessário 

que se trace as principais diferenças entre este meio de pagamento e os principais 

instrumentos utilizados pelo sistema financeiro. 

Utilizaremos o pagamento via cartão de débito como paradigma de avaliação do 

pagamento via Criptomoedas vez que se trata do instrumento financeiro que mais se 

aproxima do pagamento via Criptomoeda. 

Tal aproximação advém do fato de que, assim como nos pagamentos via 

Criptomoeda, os pagamentos via cartão de débito constituem transferência direta de 

recursos de uma parte para outra sem a interferência direta de muitos intermediários, 

inclusive se valendo de meios eletrônicos. 

Começamos a presente exposição indicando como um pagamento via cartão de 

débito é realizado nos termos da legislação nacional para, em seguida, explicar como 

uma operação via Criptomoedas é realizada. Ao final, as principais diferenças entre 

os institutos serão destacadas. 

                                                           
27 BRITO, Jerry et al. The Law of Bitcoin. Montreal: Iuniverse, 2015. Pág. 135 
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Os cartões de débito são classificados como arranjos de pagamento28 pelo 

BACEN29. Assim, trata-se de instrumento financeiro altamente regulado cuja utilização 

atende a diversos critérios legais e regulamentares bastante claros, além de 

necessitar de uma grande infraestrutura para que o seu funcionamento possa ocorrer. 

O entendimento a respeito dos arranjos de pagamento necessita da 

apresentação de uma série de conceitos presentes na resolução CMN 4.282 de 2013: 

I - pagador: pessoa natural ou jurídica, que autoriza a transação de pagamento;  
II - recebedor: pessoa natural ou jurídica, destinatário final dos recursos de uma transação de 
pagamento;  
III - transação de pagamento: ato de pagar, de aportar, de transferir ou de sacar recursos 
independentemente de quaisquer obrigações subjacentes entre o pagador e o recebedor; e  
IV - usuário final de serviços de pagamento: pessoa natural ou jurídica que utiliza um serviço de 
pagamento, como pagador ou recebedor. 

Em apertada síntese, uma transação de pagamento ocorre da seguinte maneira: 

O usuário final de serviços de pagamento solicita a realização de uma transação 

de pagamento ao pagador, indicando o valor que será pago e o recebedor. 

Em seguida, este pagador, uma instituição financeira, verifica se todas as 

condições necessárias para que o pagamento seja realizado, tal qual saldo em conta, 

estão presentes e, em caso afirmativo, realiza o pagamento ao recebedor. 

Após o recebimento dos valores pelo recebedor, este entrega os bens ou realiza 

os serviços contratados. 

Para melhor ilustrar esta relação, elaboramos o seguinte fluxograma: 

                                                           
28 BRASIL, Banco Central do. FAQ: Arranjos e instituições de pagamento. Disponível em: 

<http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/arranjo.asp>. Acesso em: 03 fev. 2017. 
29 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução nº 4.282, de 04 de novembro de 2013. Estabelece as diretrizes que 
devem ser observadas na regulamentação, na vigilância e na supervisão das instituições de pagamento e dos 
arranjos de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), de que trata a Lei nº 12.865, de 
9 de outubro de 2013 
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Trata-se de operação aparentemente bastante simples, porém, uma série de 

peculiaridades deve ser levada em consideração. 

Inicialmente, é necessário que o recebedor e que os usuários finais de serviços 

de pagamento tenham uma conta bancária, no caso do vendedor para recebimento 

do pagamento e no caso do comprador para que o saldo desta possa ser utilizado 

para realizar o pagamento. 

O fato de que a abertura de conta bancária é necessária já faz com que uma 

série de requisitos tenham de ser cumpridos. Tais requisitos estão descritos na 

Resolução 2.025 do BACEN30 que dita que as seguintes informações devem ser 

apresentadas: qualificação do depositante; endereços residencial e comercial 

completos; número do telefone e código DDD; fontes de referência consultadas; data 

da abertura da conta e respectivo número; assinatura do depositante. 

O fato de que os arranjos de pagamento são operados por meio de contas 

bancárias também faz com que estes estejam expostos a uma série de tarifas, o que 

aumenta os custos de transação envolvidos na operação. 

Além disso, estruturas de arranjo de pagamento devem ser aprovadas pelo 

BACEN que deve se valer de “ (...)critérios que visem à prevenção e à mitigação de 

                                                           
30 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução nº 2.025, de 24 de novembro de 1993. Altera e consolida as normas 
relativas à abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos.. .. Brasilia, 
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riscos, bem como à promoção da solidez e da eficiência dos arranjos de 

pagamento.”31. 

Tais critérios podem ser observados nas Seguintes circulares emitidas pelo 

BACEN: Circular 3.680, de 2013; circular 3.681, de 2013; circular 3.682, de 2013; 

circular 3.683, de 2013; circular 3.704, de 2014; circular 3.705, de 2014; circular 3.721, 

de 2014; circular 3.735, de 2014; circular 3.765, de 2015; circular 3.815, de 2016. 

Cada uma delas discorre a respeito de uma característica diferente associada aos 

arranjos de pagamento, conforme tabela abaixo: 

QUADRO 2 - Lista de regulamentações de Meios de Pagamento 

CIRCULAR OBJETO 

Circular 3.680, de 
2013 

Dispõe sobre a conta de pagamento utilizada pelas instituições de 
pagamento para registros de transações de pagamento de usuários finais. 

Circular 3.681, de 
2013 

Dispõe sobre o gerenciamento de riscos, os requerimentos mínimos de 
patrimônio, a governança de instituições de pagamento, a preservação do 
valor e da liquidez dos saldos em contas de pagamento, e dá outras 
providências. 

Circular 3.682, de 
2013 

Aprova o regulamento que disciplina a prestação de serviço de pagamento 
no âmbito dos arranjos de pagamentos integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB), estabelece os critérios segundo os quais os 
arranjos de pagamento não integrarão o SPB e dá outras providências 

Circular 3.683, de 
2013 

Estabelece os requisitos e os procedimentos para constituição, autorização 
para funcionamento, alterações de controle e reorganizações societárias, 
cancelamento da autorização para funcionamento, condições para o 
exercício de cargos de administração das instituições de pagamento e 
autorização para a prestação de serviços de pagamento por instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil 

Circular 3.704, de 
2014 

Dispõe sobre as movimentações financeiras relativas à manutenção, no 
Banco Central do Brasil, de recursos em espécie correspondentes ao valor 
de moedas eletrônicas mantidas em contas de pagamento e a participação 
das instituições de pagamento no Sistema de Transferência de Reservas 
(STR). 

Circular 3.705, de 
2014 

Altera as Circulares nos. 3.681, 3.682 e 3.683, todas de 4 de novembro de 
2013, que dispõem sobre os arranjos e as instituições de pagamento, e a 
Circular nº 3.347, de 11 de abril de 2007, que dispõe sobre o Cadastro de 
Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) 

Circular 3.721, de 
2014 

Dispõe sobre a obrigação de utilização, por instituições financeiras e 
instituições de pagamento, de arquivos padronizados de agenda de 
recebíveis. 

Circular 3.735, de 
2014 

Disciplina as medidas preventivas aplicáveis aos instituidores de arranjos de 
pagamento que integram o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), com o 
objetivo de assegurar a solidez, a eficiência e o regular funcionamento dos 
arranjos de pagamento. 

                                                           
31 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução nº 4.282, de 04 de novembro de 2013. Estabelece as diretrizes que 
devem ser observadas na regulamentação, na vigilância e na supervisão das instituições de pagamento e dos 
arranjos de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), de que trata a Lei nº 12.865, de 
9 de outubro de 2013, artigo 4º. 
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Circular 3.765, de 
2015 

Dispõe, no âmbito de Arranjos de Pagamento integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro, sobre a compensação e a liquidação de ordens 
eletrônicas de débito e de crédito e sobre a interoperabilidade e altera a 
Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013. 

Circular 3.815, de 
2016 

Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, 
que disciplina a prestação de serviço de pagamento no âmbito dos arranjos 
de pagamentos integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), 
estabelece os critérios segundo os quais os arranjos de pagamento não 
integrarão o SPB e dá outras providências 

Trata-se de um mercado altamente regulado, que contém uma série de normas 

emitidas por autoridade competente que devem ser seguidas, caso contrário o infrator 

será penalizado nos termos da legislação aplicável. 

Como o pagamento passará por uma instituição financeira, esta é obrigada a 

realizar uma análise a respeito da probabilidade de uso do sistema financeiro na 

realização de crimes, tais quais a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, 

chamada de análise de risco de Compliance. 

Tal atividade ganhou impulso na década de 1990, período no qual o Brasil 

internacionalizou sua economia e teve de se adequar aos padrões impostos pelos 

mercados internacionais, o que fez com que os órgãos reguladores implementassem 

normas de boas práticas financeiras. Damos especial ênfase à Resolução 2.554 de 

199832 vez que esta foi a primeira normativa que tratou do tema neste âmbito. 

Tal normativa busca:  

“Determinar às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo BACEN a implantação e a implementação de controles internos 

voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de 

informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas 

legais e regulamentares a elas aplicáveis. ” 

Assim, impôs-se a necessidade de implementação de políticas de prevenção de 

riscos e avaliação de risco de Compliance, conforme explicitado abaixo33: 

É correto afirmar que os bancos não passam ao largo das normas que visam debelar a 

corrupção e proporcional transparência, com regras de fiscalização para o regular 

funcionamento do mercado. 

                                                           
32 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução nº 2.554, de 24 de setembro de 1998. Determinar às instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a implantação e a 
implementação de controles internos voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de 
informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e regulamentares a elas 
aplicáveis. 
33 ABRAHÃO, Nelson. Direito Bancário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Pág. 614 
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Os processos de complane e due diligence aumentam na medida em que a capilaridade 

do sistema bancário implica, naqueles bancos de investimentos, outras atividades 

diferenciadas, e até́ participações para alienação de controles de companhias. 

Tal análise envolve não só as instituições financeiras, mas também uma série de 

órgãos estatais, responsáveis pela edição de normas regulamentadoras da função de 

Compliance. Entre tais órgãos, podemos destacar o COAF, o BACEN, a Receita 

Federal e o Ministério da Fazenda. 

Com isto, podemos concluir que a realização de pagamentos via cartão de débito 

é altamente complexa, envolvendo não só as partes interessadas (comprador, 

vendedor e instituição financeira), mas também uma série de órgão estatais, fazendo 

com que tal atividade seja altamente regulada. 

Passamos, então, à explicação a respeito do funcionamento das Criptomoedas. 

Dado o fato de que a Bitcoin deu origem às mais influentes Criptomoedas 

atualmente em uso no mercado e representa grande parte das transações atualmente 

realizadas por meio de Criptomoedas, o funcionamento desta será utilizado para 

ilustrar o funcionamento de uma Criptomoeda padrão.  

Como já explicado, o sistema Bitcoin foi levado a conhecimento geral por meio 

do artigo Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System de autoria de Satoshi 

Nakamoto, escrito em 200834. Assim, utilizaremos as informações lá apresentadas 

para ilustrar como um pagamento via Criptomoeda é realizado. 

O artigo propõe a criação de “um sistema de pagamento eletrônico com base em 

prova de criptografia, em vez de confiança, permitindo que quaisquer duas partes 

dispostas a transacionar diretamente uns com os outros possam fazê-lo sem a 

necessidade de um terceiro de confiança. ”. 

Assim, descreve-se o funcionamento do sistema Bitcoin, item necessário para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Inicialmente, cabe diferenciar a Bitcoin do Sistema Bitcoin na medida em que o 

primeiro representa o resultado do da operação do segundo.  

O Sistema Bitcoin, assim como explicado por Alexandre Pacheco da Silva, 

caracteriza-se por três eixos principais35:  

                                                           
34SILVA, Alexandre Pacheco da. Oportunidades e Oportunismos: As Dimensões Internas e Externas da Segurança 
do Bitcoin. In: BARBOSA, Tatiana Casseb B. M. (Org.). A Revolução das Moedas Virtuais: Bitcoins e Altcoins. 

São Paulo: Revoar, 2016. Cap. 1. p. 32-77. 
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“(...) (i) um sistema público de registro de suas operações, chamado Blockchain, 

servindo como livro contábil de suas entradas e saídas; (ii) um algorítimo de criptografia 

chamado encriptação assimétrica (assymetric encryption) – associado à uma prova 

criptográfica (“proof-of-work”) - que é utilizado para validar as operações com a moeda; 

e (iii) uma rede de computadores distribuída de forma descentralizada, segundo o 

desenho dos usuários, também chamados de mineradores (miners), que verificam e 

validam operações com a moeda e atualizam o sistema público de registros – 

Blockchain.” 

Já a Bitcoin ou a moeda Virtual é unidade monetária construída por uma 

sequência numérica específica e única utilizada dentro do sistema Bitcoin, que é 

transacionado livremente entre os usuários36. 

O sistema Bitcoin, em apertada síntese, permite que os seus usuários criem 

carteiras de Bitcoin além de Bitcoins em si. Tais Bitcoins são trocados livremente entre 

os usuários do sistema fazendo com que o usuário seja, ao mesmo tempo, o 

proprietário, o custodiante e o criador do instrumento financeiro.  

Traçando uma comparação entre o sistema financeiro atual e o sistema Bitcoin, 

o usuário é capaz de exercer as funções de banco comercial (como custodiante e 

intermediário de pagamentos) e de casa da moeda (emissão de moeda) 

individualmente. 

Assim, muitos dos paradigmas presentes no atual sistema financeiro são 

quebrados na medida em que uma série de atividades altamente reguladas passa a 

poder ser exercida por pessoas físicas, sem a necessidade de qualquer chancela ou 

autorização estatal. 

Assim, cabe apresentar uma esquematização de como um pagamento é 

realizado via Sistema Bitcoin, ilustrando o processo anteriormente explicado. 

                                                           
36 KAPLANOV, Nikolei M.. Nerdy Money: Bitcoin, the Private Digital Currency, and the Case Against Its Regulation. 

2012. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2115203>. Acesso em: 05 fev. 2017. 
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Ressalte-se que os usuários podem comprar e vender Bitcoins entre si sem 

qualquer tipo de intermediação por parte de qualquer empresa ou ingerência estatal 

e, portanto, ninguém se beneficia com o sistema, além daqueles que se beneficiam 

da evolução da taxa de câmbio (assim como em qualquer outro comércio de moeda) 

ou os "mineradores" que são recompensados por sua contribuição para a segurança 

e confiança no sistema como um todo. 

A força motriz do Sistema Bitcoin reside no fato de que este se auto alimenta 

com base no trabalho ativo de seus integrantes e gera uma unidade monetária que 

não é criada e emitida de acordo com a necessidade e visão subjetiva de cada país 

(como ocorre naturalmente pelos bancos centrais), mas sim com uma lógica 

matemática, minimizando a sua inflação. 

Especificamente, um pagamento no sistema se inicia com a criação de uma 

carteira e um usuário no sistema Bitcoin, o que demanda um computador instalado 

com o software necessário (Bitcoin Client) e conexão com a internet. Não é, tal como 

CPF ou endereço, necessário inserir qualquer dado de identificação no sistema para 

que uma pessoa possa opera-lo. 
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O Bitcoin Client possibilita que os usuários criem carteiras Bitcoin, o equivalente 

a uma conta na qual os Bticoins serão armazenados, sem a necessidade de 

interferência de qualquer terceiro, tal qual uma instituição financeira.  

Cada carteira possui uma numeração e uma senha próprias, cuja 

confidencialidade é responsabilidade do seu dono, tal qual qualquer login e senha. 

Uma situação semelhante àquela presente no sistema bancário atual, conforme 

explicitado abaixo37: 

“Conveniente destacar que o simples conhecimento da senha do usuário leva à 

manipulação dos dados e conduz às fraudes, existindo quadrilhas especializadas, cujas 

ilicitudes provocam o bloqueio do cartão para configuração dos números, uso indevido 

dos registros eletrônicos, posto que com o número do cliente é plausível que o intruso 

desloque movimentação financeira entre as contas, realizando saques em pouco 

espaço de tempo, causando sérios prejuízos. ” 

Para realizar transações em Bitcoins, após a criação da carteira e a presença de 

Bitcoins na mesma, o usuário poderá criar “endereços Bitcoin” (instruções de 

pagamento intra sistema que ditam o fluxo de pagamento) indicando quantas Bitcoins 

devem ser entregues a qual carteira e quando tal transferência deve ocorrer.  

Cada transação específica somente pode ser realizada mediante a utilização de 

senha específica que cada pagador e cada recebedor tem de digitar, chamada de 

“private key”, um sistema que se vale de criptografia para proteção das informações. 

A criptografia consiste no ato de reescrever mensagens ou informações fazendo 

com que apenas detentores do código correto possam decifrar o texto criptografado 

por meio de um código denominado chave criptográfica. 

Tal private key é criada com base em um procedimento chamado de criptografia 

assimétrica. Este consiste no uso de duas chaves criptográficas, uma pública e uma 

privada, para que as informações sejam validadas. Tais chaves são criadas pelo 

Sistema Bitcoin e utilizadas apenas pelas partes que realizaram a transação e por 

aquelas que confirmam a operação. Trazemos o exemplo abaixo para ilustrar tal 

situação 38: 

“(...) se João fizesse o download do Bitcoin Client em seu celular conectado à internet, 

dando-lhe acesso à rede de usuários Bitcoin, e que quisesse fazer o envio de 1 BTC a 

                                                           
37 ABRAHÃO, Nelson. Direito Bancário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Pag. 390 
38 SILVA, Alexandre Pacheco da. Oportunidades e Oportunismos: As Dimensões Internas e Externas da 
Segurança do Bitcoin. In: BARBOSA, Tatiana Casseb B. M. (Org.). A Revolução das Moedas Virtuais: Bitcoins 

e Altcoins. São Paulo: Revoar, 2016. Cap. 1. p. 32-77. 



20 
 

Nora, ele receberia o Bitcoin em seu Bitcoin Client. A transação se dará na chave privada 

de Joao, que somente poderá ser lida pela chave pública de Nora. A chave pública de 

Nora se comunicará com as chaves privadas de mineradores, membros do sistema 

Bitcoin responsável pela validação das operações e pela construção dos registros das 

operações, os blocos de informação. ” 

Assim como citado no exemplo acima, as transações de Bitcoin são confirmadas 

pelos próprios integrantes do sistema, denominados mineradores, e não por uma 

instituição privada, como nos arranjos de pagamento.  

Toda vez que uma transação é realizada, ela é validada por, no mínimo, 3 (três) 

mineradores. Na medida em que tais mineradores acumulam informações a respeito 

de transações por eles validadas, estes criam blocos de informação contendo todos 

os dados relativos às mesmas.  

Cada bloco e o seu conteúdo são registrados em uma base de dados pública e 

de livre acesso aos integrantes do sistema, denominada ”Blockchain”, devidamente 

protegidos por criptografia, para que não sejam alterados.  

O Blockchain tem o papel de verificar o valor detido em cada uma das carteiras 

de Bitcoin (impossibilitando que uma carteira transfira fundos que não detém), além 

de fazer com que o sistema seja descentralizado, vez que o Blockchain e cada uma 

de suas alterações ficam salvos em todas as máquinas que compõem a rede e garante 

transparência ao sistema, protegendo, ao mesmo tempo, a identidade dos seus 

integrantes. 

Quando um bloco é incorporado ao Blockchain, todos os integrantes do sistema 

passam a ter acesso à informação lá contida, ou seja, todos passam a saber que uma 

Bitcoin específica ou fração de Bitcoin foi transacionada, reportando todo o caminho 

por ela percorrido até chegar à atual transação, validando-a se todos os integrantes 

informarem os mesmos dados.  

Assim, vez que o Blockchain possibilita amplo acesso à informação desde que 

as informações necessárias para a realização de buscas sejam fornecidas, esta 

tecnologia possui vários usos além da Criptomoeda. Empresas se valem do 

Blockchain para realizar a guarda de contratos, escrituração de ativos, e até mesmo 

usos relacionados à segurança digital de informações39. 

                                                           
39 PRICEWATERHOUSECOOPERS. Making sense of bitcoin, cryptocurrency, and blockchain. 2014. 

Disponível em: <http://www.pwc.com/us/en/financial-services/fintech/bitcoin-blockchain-cryptocurrency.html>. 
Acesso em: 02 mar. 2017. 
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O Blockchain possibilita que todos os participantes do sistema possam checar 

quantas Bitcoins ou frações de Bitcoin estão presentes em cada carteira de todo o 

sistema, contudo, não há a possibilidade de se saber ao certo quem é o proprietário 

de cada carteira, vez que somente temos acesso ao seu número de identificação e 

não aos dados do seu proprietário (que não precisam ser incluídos no sistema para 

gerar a carteira). 

Caso algum integrante do sistema tente apresentar informações fora dos 

parâmetros corretos, os demais mineradores não serão capazes de validar a 

operação, fazendo com que o próximo minerador a apresentar uma resposta correta 

consiga inserir seu bloco no Blockchain. Assim, os mineradores estão em constante 

competição para conseguir incorporar seus blocos de informação no Blockchain, 

beneficiando o sistema como um todo. 

O Blockchain, assim, resolve um dos grandes problemas que acometem o uso 

de bens virtuais vez que permite resolver problema do gasto duplo.  

Tal dilema é explicado por Fernando Ulrich40 nos seguintes termos: "antes da 

criação e disseminação das moedas virtuais, as transações online necessitavam da 

intervenção direta de um terceiro que exercia o papel de intermediário nas 

transações". 

Vejamos o exemplo de realização de transações explicitadas pelo autor41: 

“Por exemplo, se Maria quisesse enviar 100 u.m. (unidade monetária) ao João por meio da 

internet, ela teria que depender de serviços de terceiros como PayPal ou Mastercard. 

Intermediários como o PayPal mantêm um registro dos saldos em conta dos clientes. Quando 

Maria envia 100 u.m ao João, o PayPal debita a quantia de sua conta, creditando-a na de João. 

Sem tais intermediários, um dinheiro digital poderia ser gasto duas vezes. ”  

Contudo, temos de levar em consideração que arquivos de computador contêm 

uma característica especial: são bens caracterizados como não rivais42. Assim, um 

mesmo arquivo de computador poderia ser utilizado diversas vezes, fazendo inúmeros 

pagamentos, sem que se pudesse notar que este está sendo duplicado. Assim, a 

realização de transações se daria da maneira abaixo descrita43: 

Maria poderia enviar ao João 100 u.m. simplesmente anexando o arquivo de dinheiro em uma 

mensagem. Mas assim como ocorre com um e-mail, enviar um arquivo como anexo não o 

remove do computador originador da mensagem eletrônica. Maria reteria a cópia do arquivo após 

                                                           
40 ULRICH, Fernando. Aspectos econômicos dos Bitcoins. In: BARBOSA, Tatiana Casseb B. M. (Org.). A 
Revolução das Moedas Virtuais: Bitcoins e Altcoins. São Paulo: Revoar, 2016. Cap. 2. p. 78-105. 
41 Ibidem 
 
43 Ibidem 
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tê-lo enviado anexado à mensagem. Dessa forma, ela poderia facilmente enviar as mesmas 100 

u.m. ao Marcos.  

Este tipo de situação somente pode ser remediada com a contratação de um 

terceiro, de confiança de ambas as partes que, por meio de um registro de todas as 

operações que foram realizadas, fará com que o arquivo somente possa ser utilizado 

uma única vez. 

Quando utilizamos moedas virtuais, a realização da transação e a criação e 

manutenção dos registros históricos são realizados pelos próprios usuários do 

sistema, gerando um arquivo de computador, assim como aqueles gerados pelas 

instituições financeiras que normalmente cumprem este papel de ente validador. 

O sistema de Blockchain possibilita que todos os integrantes do sistema possam 

exercer este papel de validador de operações, uma vez que todos têm acesso ao 

mesmo banco de dados e podem, com isso, verificar a origem e o destino das Bitcoins.  

Tal situação gera um cenário bastante complexo no qual todos têm acesso a 

todas as informações no sistema, mas, ao mesmo tempo, ninguém tem ciência do que 

realmente está acontecendo com todos os recursos que nele são transacionados. 

Com isto, o sistema não necessita de uma entidade central para validar as trocas 

feitas entre os seus operadores, já que todos têm acesso aos mesmos dados e 

informações e participam ativamente no processo de validação. 

Contudo, o que ocorre quando duas pessoas registram o seu bloco de 

informação de maneira simultânea? O Blockchain passa a ser afetado de alguma 

maneira? 

Quando tal situação ocorre, ambos os blocos são validados, porém, apenas um 

dele será incorporado ao Blockchain e tal decisão é tomada com base no próximo 

bloco aceito pelo sistema, que beneficiará apenas um deles, aquele que foi utilizado 

para validar as operações deste segundo bloco.  

Assim, cria-se um conjunto de informações denominado bloco órfão que pode 

ser incorporado ao sistema posteriormente mediante a apresentação de proof of work. 

Contudo, a questão mais preocupante ligada à existência de blocos órfãos reside 

no fato de que o sistema poderia não mais ter acesso à plenitude das informações 

necessárias para validar todas as operações dento do Sistema Bitcoin. Contudo, 

lembremos que as operações não são validadas por apenas um minerador, o que faz 



23 
 

com que a possibilidade das informações relativas a tal operação fazerem parte do 

Blockchain seja extremamente alta44. 

A incorporação de blocos no Blockchain é denominada de proof of work e ocorre 

quando um minerador resolve um problema matemático apresentado pelo sistema e 

consegue incorporar o seu bloco de informação ao Blockchain. Como recompensa 

pelos seus esforços, os mineradores recebem novas Bitcoins geradas pelo Sistema 

Bitcoin. 

Vale lembrar que há um número finito de Bitcoins que podem ser criadas 

(aproximadamente 21 milhões de unidades), mas há um número infinito de 

possibilidades de criação de blocos. Isso porque os integrantes do sistema ainda 

poderão realizar validações de transferências mesmo sem a criação de novas 

Bitcoins. 

Nenhum sistema é perfeito, logo, havendo a possibilidade de falhas neste ou 

mesmo a necessidade de mudanças, qualquer integrante do sistema pode solicitar 

que alterações sejam realizadas. Cada um dos demais integrantes poderá votar em 

tais modificações que serão implementadas caso mais da metade dos votos de todo 

o sistema concorde com tal decisão. Este tipo de possibilidade dá extrema flexibilidade 

ao sistema Bitcoin e abre espaço para o seu aprimoramento e evolução de maneira 

democrática. 

Tal situação somente é possível vez que o sistema Bitcoin é classificado como 

um software de código aberto ou open source, ou seja, trata-se de programa de 

computador que “permite que os próprios usuários realizem modificações no código, 

podendo variar caso a caso. ”45. 

Ressaltamos que, além das barreiras quanto ao uso do instrumento acima 

indicadas, o uso de Criptomoedas é considerado como complexo pelo grande 

público46, acostumado ao sistema bancário e ao uso de moeda tradicional. 

Assim, podemos traçar uma série de paralelos entre o sistema de pagamento via 

esquema de pagamento e o funcionamento das Criptomoedas, levando uma série de 

critérios em consideração. 

                                                           
44 SILVA, Alexandre Pacheco da. Oportunidades e Oportunismos: As Dimensões Internas e Externas da 
Segurança do Bitcoin. In: BARBOSA, Tatiana Casseb B. M. (Org.). A Revolução das Moedas Virtuais: Bitcoins 

e Altcoins. São Paulo: Revoar, 2016. Cap. 1. p. 32-77. 
45 Ibidem 
46 SATARIANO, Adam; LANXON, Nate. Quase ninguém paga hackers porque é difícil usar bitcoins. Exame. São 

Paulo, 15 maio 2017. p. 1-2. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/quase-ninguem-paga-hackers-
porque-e-dificil-usar-bitcoin/>. Acesso em: 29 maio 2017. 
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QUADRO 5 - Comparação de sistemas de pagamento arranjos de pagamento e 
Criptomoedas 

  
PAGAMENTO VIA 
CRIPTOMOEDA 

ESQUEMAS DE 
PAGAMENTO 

ORIGEM 
realizado via sistema da 
Criptomoeda 

realizado via instituição 
financeira 

MEIO DE PAGAMENTO utiliza Criptomoedas utiliza moeda tradicional 

INTERMEDIÁRIO 
usuários do sistema da 
Criptomoeda 

instituição financeira 

REGULAÇÃO não é regulado 
altamente regulado pelo 
Estado, via agências 
reguladoras e legislação 

Este tipo de instrumento possui baixíssimos custos de transação (os 

comerciantes não precisam pagar qualquer tipo de taxa para transferir moedas virtuais 

dentro do sistema, o que não corre quando se faz compras por meio de cartão de 

crédito, por exemplo), é um método de transferência de recursos muito rápido (uma 

transferência de Bitcoins entre contas, por exemplo, demora aproximadamente dez 

minutos) e não necessita de muito investimento em tecnologia (tudo pode ser feito 

com apenas dois smartphones). 

Tais riscos envolvem, por exemplo, a alta variação do preço de Criptomoedas no 

mercado (o valor deste tipo de instrumento está intrinsecamente atrelado à oferta e a 

procura por estes em uma intensidade nunca antes vista), o risco de que estas passem 

a não mais serem aceitas após a sua regulamentação, dentre outros. Fernando Ulrich 

discorre a respeito do valor da Bitcoin nos seguintes termos47: “O que lhes parece 

escapar, contudo, é que não existe valor intrínseco, existem propriedades intrínsecas 

(químicas e físicas). Valor é subjetivo e está na mente de cada indivíduo. “  

Contudo, o uso de Criptomoedas e as suas características que em tanto diferem 

dos atuais instrumentos financeiros também expõe os seus usuários a uma série de 

riscos e criam a possibilidade de uso destes instrumentos para fins ilícitos, que devem 

ser citados no presente trabalho. 

Um dos pontos de crítica deste tipo de ativo é o fato de que, ao contrário do que 

a regulação e autorregulação bancária determinam, a Criptomoeda acoberta seus 

usuários com um alto grau de confidencialidade, que dificulta de sobremaneira a 

identificação dos usuários do sistema. 

                                                           
47 ULRICH, Fernando. Aspectos econômicos dos Bitcoins. In: BARBOSA, Tatiana Casseb B. M. (Org.). A 
Revolução das Moedas Virtuais: Bitcoins e Altcoins. São Paulo: Revoar, 2016. Cap. 2. p. 70. 
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A identificação das pessoas ou empresas que transferem recursos entre si é 

importante na medida em que isto permite que as instituições financeiras e estatais 

possam monitorar o tráfego de recursos no sistema e impedir que atividades ilícitas 

(tais quais financiamento ao crime organizado, tráfico de drogas, terrorismo, dentre 

outros) não se valham do sistema financeiro para serem realizadas. 

Um exemplo claro da necessidade de identificação de usuários do sistema 

financeiro é o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 e a adoção de listas 

restritivas que “(...) tem prevenido as instituições de abrirem contas ou mesmo 

iniciarem relacionamentos comerciais com as pessoas e entidades suspeitas (...)”48. 

Nos termos do manual de prevenção à Lavagem de Dinheiro da Associação 

Brasileira de Bancos Internacionais: “Em tais listagens, constam nomes de pessoas 

físicas (incluindo suspeitos, acusados, condenados ou foragidos) e jurídicas, países, 

governos e seus agentes, organizações criminosas, terroristas, traficantes, ou que 

tenham algum tipo de embargo comercial e econômico. ”49. 

A ausência de identificação clara faz com que tais políticas não possam ser 

postas em prática e abre espaço para que as Criptomoedas sejam usadas para fins 

escusos. 

Além disso, o valor das Criptomoedas sofre grande variação.  

Assim como demonstrado no gráfico abaixo50, que contempla o preço da Bitcoin 

desde sua criação até fevereiro de 2016, o preço da Bitcoin, em poucos meses, 

apresentou variação de mais de 500% (quinhentos por cento), valendo 200 Dólares 

Norte Americanos em junho de 2014 e mil dólares no Final de 2016. 

 

GRÁFICO 1 – VALOR DA CRIPTOMOEDA DESDE A SUA CRIAÇÃO 

                                                           
48 INTERNACIONAIS, Associação Brasileira de Bancos. Melhores práticas de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro. Disponível em: < http://www.abbi.com.br/praticasdeprevencao.html>. Acesso em: 03 fev. 2017. 
49 Ibidem 
50 COINDESK. Bitcoin Value. 2017. Disponível em: <http://www.coindesk.com/price/>. Acesso em: 29 

maio 2017. 
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Tal variação de preço pode depender de uma série de fatores, tal qual a 

aceitação ou não de Criptomoedas como meio de pagamentos por empresas de 

grande porte ou a edição de regulamentação do uso de Criptomoedas em outros 

países.  

Contudo, podemos afirmar que uma série de eventos geraram grande impacto 

no preço do Bitcoin, tanto positivamente quanto negativamente.  

Como exemplo de tal variação, apresentamos um breve resumo do caso do Silk 

Road e como este gerou efeitos no preço das Bitcoins perante o mercado. 

Em janeiro de 2011, Ross Ulbritch criou um site na deep web (conteúdo na 

internet não indexado a sites de busca, tal qual o Google, o que faz com que somente 

sejam visitados e utilizados por pessoas com conhecimento prévio a respeito da sua 

existência) denominado Silk Road que intermediava a venda de produtos ilícitos (tais 

como drogas ilegais) e serviços ilícitos (tais como a contratação de assassinos de 

aluguel) sendo que no seu auge o site continha mais de 13.000 ofertas para a compra 

de narcóticos ilegais51. 

O Silk Road se valia do alto grau de confidencialidade envolvido no uso de 

Bitcoins, usando tal instrumento para realizar as compras e vendas de produtos e 

                                                           
51 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION. Ross Ulbricht, aka Dread Pirate Roberts, Sentenced in 
Manhattan Federal Court to Life in Prison. 2015. Disponível em: <https://www.fbi.gov/contact-us/field-

offices/newyork/news/press-releases/ross-ulbricht-aka-dread-pirate-roberts-sentenced-in-manhattan-federal-
court-to-life-in-prison>. Acesso em: 04 fev. 2017. 
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serviços ilícitos, porém, era responsável por uma parte considerável do uso de 

Bitcoins em circulação na época.  

Quando o site foi fechado pelo VBI em outubro de 201352, como se pode notar 

no gráfico acima, o preço da Bitcoin despencou de 400 dólares para 200 dólares, e o 

fechamento do Silk Road foi o principal motivo para a variação neste valor.53 

A mesma variação de preço ocorreu no caso do Mt Gox, uma das maiores casas 

de câmbio de Bitcoins no planeta.  

O Mt Gox, incialmente, era um site de compra e venda do card game Magic: The 

Gathering que, devido ao seu sofisticado sistema de flutuação de preço baseado em 

oferta e demanda, foi reestruturado para compra e vender Bitcoins54. 

Com o aumento dos preços das Bitcoins e do seu uso, o serviço do MtGox atraiu 

muitas pessoas, que depositaram suas Bitcoins nas carteiras da instituição para que 

estas pudessem ser negociadas. 

Devido a uma série de fatores, desde má gestão até falta de manutenção de 

equipamento, mais de USD 460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de 

dólares norte-americanos) em Bitcoins foram furtados da instituição em 07 de 

fevereiro de 2014, fazendo com que o valor da Bitcoin sofresse uma queda de quase 

65%. 

Assim, a grande variação do preço das Criptomoedas faz com que o seu uso no 

dia a dia pela sociedade seja dificultado vez que, em pouquíssimo tempo, o poder de 

compra dos integrantes do mercado pode ser alterado. 

Ressalta-se que o preço das Criptomoedas não varia devido a inflação, por 

excesso de dinheiro no mercado, vez que a criação de Criptomoedas é estável e 

constante, ou a fatores macroeconômicos vez que muitos deles estão ausentes 

quando lidamos com Criptomoedas55. Assim, estudos concluem que a variação do 

preço das Criptomoedas advém da alteração da demanda pelo ativo (vez que a sua 

                                                           
52 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION. Ross Ulbricht, aka Dread Pirate Roberts, Sentenced in 
Manhattan Federal Court to Life in Prison. 2015. Disponível em: <https://www.fbi.gov/contact-us/field-

offices/newyork/news/press-releases/ross-ulbricht-aka-dread-pirate-roberts-sentenced-in-manhattan-federal-
court-to-life-in-prison>. Acesso em: 04 fev. 2017. 
53 BBC NEWS (Reino Unido). Bitcoin value drops after FBI shuts Silk Road drugs site. 2013. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/news/technology-24381847>. Acesso em: 03 fev. 2017. 
54 MCMILLAN, Robert. The Inside Story of Mt. Gox, Bitcoin’s $460 Million Disaster. 2014. Disponível em: 

<https://www.wired.com/2014/03/bitcoin-exchange/>. Acesso em: 10 fev. 2017. 
55 CIAIAN, Pavel; RAJCANIOVA, Miroslava; KANCS, D’artis. The economics of BitCoin price formation. Applied 
Economics, [s.l.], v. 48, n. 19, p.1799-1815, 13 nov. 2015. Informa UK Limited. 

http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2015.1109038. 
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oferta é constante e previsível), sendo que tal alteração pode ser gerada pelo aumento 

do interesse em Criptomoedas para fins de investimento ou de utilização comercial56. 

Pode-se traçar um paralelo entre o uso de Criptomoedas em transações 

comerciais e o uso de estruturas financeiras tradicionais levando em consideração um 

sério de quesitos, assim como informado pela tabela abaixo: 

  

                                                           
56 CIAIAN, Pavel; RAJCANIOVA, Miroslava; KANCS, D’artis. The economics of BitCoin price formation. Applied 
Economics, [s.l.], v. 48, n. 19, p.1799-1815, 13 nov. 2015. Informa UK Limited. 

http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2015.1109038 
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3. NATUREZA JURÍDICA DA CRIPTOMOEDA 

 

Após verificar o funcionamento da Criptomoeda, é necessário verificar qual é a 

natureza jurídica deste instrumento para que, então, verificar como este deve ser 

regulado considerando o arcabouço jurídico brasileiro. 

Tal natureza jurídica pode ser definida como “A Afinidade que um instituto 

Jurídico tem, em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo nela 

ser incluído a título de classificação. ”57, ou seja, como o direito nacional considera tal 

instituto. 

Tal definição é importante vez que o tratamento jurídico, dispensando a 

determinados bens assim como o órgão regulamentar que possui diferentes 

atribuições legais e expertise, depende da definição clara da natureza jurídica.  

Enquanto tais questões não forem respondidas o Estado terá grande dificuldade 

de lidar com esta nova tecnologia, especialmente ao tributar qualquer tipo de 

transação realizada por meio desta. Porém, o Estado deve regular este tipo de 

mercado, sempre buscando a criação de um sistema que possibilite a concorrência 

entre os seus participantes58 e sempre zelando pela manutenção e utilização deste, 

evitando qualquer normatização que sufoque esta nova tecnologia. 

Por exemplo, a Comissão de Valores mobiliários possui competência legal para 

regular as seguintes atividades: I - a emissão e distribuição de valores mobiliários no 

mercado; II - a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; III - a 

negociação e intermediação no mercado de derivativos; IV - a organização, o 

funcionamento e as operações das Bolsas de Valores; V - a organização, o 

funcionamento e as operações das Bolsas de Mercadorias e Futuros; VI - a 

administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários; VII - a auditoria das 

companhias abertas; VIII - os serviços de consultor e analista de valores mobiliários59. 

Caso a Criptomoeda seja considerada como uma ação escritural, a CVM 

possuirá competência regulamentar sobre o uso de Criptomoedas em tal campo, 

excluindo o BACEN ou a Receita federal de tal atividade. 

                                                           
57 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. 7 v. Pág. 337. 
58 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 2. ed. São 

Paulo: Malheiros Editora, 2008. Pág. 35. 
59BRASIL. Lei nº 6385, de 7 de dezembro de 1976. Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a 
Comissão de Valores Mobiliários. Brasília,DF 
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Caso a Criptomoeda seja considerada uma moeda, por exemplo, esta estará 

sujeita à legislação federal e à legislação penal própria, que somente serão aplicadas 

em casos envolvendo o seu uso60. O mesmo ocorre com as commodities que, na 

condição de bens, possuem tutela jurídica própria61. 

Assim, a definição da natureza jurídica da Criptomoeda nos oferece uma 

possibilidade de averiguação de como este novo instrumento deve ser tratado no 

panorama nacional. 

Dado o fato de que as Criptomoedas possuem uma série de características 

próprias que diferem de muitos instrumentos que existem hoje em dia, a definição de 

sua natureza jurídica apresenta desafio, principalmente quando levamos em 

consideração que o sistema jurídico brasileiro faz parte da tradição denominada como 

civil law, que se baseia no direito positivo, na normatização dos fatos sociais. 

No caso, “As leis são formuladas em termos gerais e abstratos, para que se 

possam estender a todos os casos da mesma espécie. ”62 Sendo que interpretação a 

respeito de como tal norma se adequa ao fato jurídico depende tanto do poder 

legislativo quanto do poder judiciário. 

Tal fato é o resultado do processo de positivação do direito que ocorreu durante 

o século XX por meio do qual a normatização das relações sociais passou a ser vital 

para o bem-estar social e estabilidade das relações humanas.  

Tal movimento, que foi adotado no caso do Brasil e é instrumento basilar da 

sistemática jurídica brasileira, funciona por meio de um processo denominado 

subsunção do fato à norma.  

No caso, a lei prevê situações gerais que devem ser levadas em consideração 

quando um caso específico é apresentado ao poder judiciário. 

Tal procedimento é explicado por Miguel Reale da seguinte maneira: 

“A aplicação do Direito envolve a adequação de uma norma jurídica a um ou mais fatos 

particulares, o que põe o delicado problema de saber como se opera o confronto entre 

uma regra ‘abstrata’ e um ato ‘concreto’, para concluir a adequação deste àquela (donde 

a sua licitude) ou pela inadequação (donde a ilicitude)”.63 

                                                           
60 Como se pode notar verificando o crime de moeda Falsa (artigos 282 a 290 do Decreto lei 2848 de 7 de dezembro 
de 1940 e as normas referentes a obrigações pecuniárias presentes na lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 que 
ditam que a moeda deve ser usada no pagamento de dividas em dinheiro (art. 315), o pagamento de indenização 
em moeda caso necessário (art. 947) e as diversas maneiras em que o dinheiro é utilizado como meio universal 
de pagamento. 
 
62 MONTORO, André Franco. Introdução a ciencia do direito. 25. ed. Rio de Janeiro: Editora dos Tribunais, 2000. 

650 p. ISBN 978-85-309-6945-5. 
63REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 1 v. Pág. 302. 
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Contudo, a situação da Criptomoeda, assim como descrito anteriormente, 

apresenta desafios a tal sistemática vez que falta de determinação semântica quanto 

aos conceitos normativos aplicáveis ao caso em tela. 

Como a Criptomoeda não se encaixa perfeitamente em uma série de conceitos 

de bens jurídicos, porém compartilha uma série de características de muitos deles, a 

subsunção do fato à norma não é realizada com a clareza necessária, gerando 

insegurança jurídica dada a lacuna legislativa a respeito do tema. 

Tal lacuna, em respeito aos princípios da plenitude do ordenamento jurídico, da 

segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, tem de ser preenchida por um conceito 

válido perante a sociedade e, consequentemente, perante os tribunais. 

Quando nos deparamos com uma situação como esta, em que há confusão de 

aplicação de normas, devemos levar em consideração o sistema normativo como um 

todo, não apenas normas isoladas. Devemos, assim, realizar uma interpretação 

sistemática da legislação aplicável e nos valer da lógica do sistema jurídico para que 

possamos chegar a uma decisão que atenda aos interesses sociais envolvidos64. 

Após uma análise inicial do tema, podemos verificar que a Criptomoeda pode ser 

considerada como moeda, um bem móvel, uma commodity ou até mesmo como um 

valor mobiliário, a depender da situação e contexto no qual é utilizada. Cada um 

destes bens possui uma tutela jurídica própria e diferenciada além de particularidades 

inerentes à sua aplicação.  

Uma das possibilidades de definição de tal natureza jurídica está descrita no 

artigo 4º da lei de Introdução às normas do Direito brasileiro que dita que: “Art. 4o 

Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 

e os princípios gerais de direito. ”. 

Neste tipo de situação, o poder judiciário tende a emitir decisões nos mais 

variados sentidos vez que cada juiz estará livre para interpretar o caso a ele 

apresentado com base no seu conhecimento e dentro da sua discricionariedade. 

Este tipo de liberdade, especialmente nesta situação em que há uma real 

incógnita a respeito do que deve ser feito, gera uma imensa insegurança jurídica 

afetando negativamente o uso de um instrumento que ainda está se instalando e tem 

grande potencial de diminuição de custos e baixas barreiras à entrada. 

                                                           
64MONTORO, André Franco. Introdução a ciencia do direito. 25. ed. Rio de Janeiro: Editora dos Tribunais, 2000. 

650 p. ISBN 978-85-309-6945-5. 
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Destacamos que, por mais que o preenchimento de lacunas legais com base no 

artigo 4º tenha de atender à ordem lá descrita, dando-se prioridade à analogia, 

seguida dos costumes e dos princípios gerais de direito, tais instrumentos não 

possibilitam que se chegue a um real consenso a respeito da natureza jurídica do 

instrumento ora estudado. 

Valendo-se da analogia, podemos comparar a Criptomoeda com qualquer um 

dos bens supracitados vez que esta compartilha diversas características com cada 

um deles. Podemos considerar a Criptomoeda como uma commodity dado o fato de 

que se trata de um bem móvel fungível e uniforme, assim como podemos considera-

la como moeda dado o fato de que se encaixa em diversas teorias econômicas que 

definem este instrumento. 

A Criptomoeda foi criada em 2009 e ainda está em fase de aceitação mundial, 

fazendo com que a sociedade não tenha como definir o tratamento adequado a este 

tipo de questão com base na repetição de condutas. 

Conclui-se, assim, que se trata de um dos casos em que o preenchimento de 

lacuna via costume não é aplicável vez que o fato jurídico estudado não encontra 

subsídios históricos com a solidez necessária.  

Dado o fato de que Criptomoedas já estão sendo utilizadas ao redor do mundo, 

alguns países já emitiram decisões judiciais e pareceres a respeito da natureza 

jurídica desta e como esta deve ser considerada para fins jurídicos, cabendo destacar 

os casos mais emblemáticos e relevantes vez que geraram marcos importantes a 

respeito deste novo instrumento. 

A ausência de consenso entre tais decisões e pareceres demonstra que ainda 

não há qualquer tipo de consenso a respeito da natureza jurídica da Criptomoeda 

mesmo em blocos econômicos, vez que mesmo neste tipo de situação os 

posicionamentos a respeito do tema são extremamente variados. Deve-se salientar 

que a ausência de legislação faz com que tenhamos de nos basear nos estudos e 

posicionamentos de entidades representantes do Estado para esclarecer o 

posicionamento dos Estados a respeito do tema. 

Há países que consideram as Criptomoedas como uma moeda estrangeira, 

outros que afirmam que esta não tem características intrínsecas a todas as moedas, 

logo, as Criptomoedas devem ser tratadas como banes similares a commodities tal 

qual o ouro. 
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Destaca-se que, até o momento, não houve publicação de qualquer decisão 

judicial neste sentido em solo brasileiro. 

Com isto, passamos a verificar cada uma das possibilidades de enquadramento 

da moeda virtual no sistema jurídico brasileiro, traçando paralelos entre o conceito de 

bem que está sendo discutido, as decisões e regulamentações de países que já 

emitiram seus pareceres a respeito do instrumento e a legislação brasileira. 

3.1. MOEDA 

O presente ponto é constantemente abordado nas decisões e pareceres de 

diversas entidades estrangeiras. A princípio, os instrumentos são similares na medida 

em que são intermediários de troca que facilitam a realização de transações, porém, 

os seguintes pontos devem ser levados em consideração. 

A moeda cumpre função essencial na sociedade atual na medida em que 

possibilita que trocas possam ser realizadas de forma rápida e eficiente, pois funciona 

como intermediário universal na aquisição de bens ou contratação de serviços. 

Assim ensina Eugênio Gudin65: 

“O fenômeno da moeda pressupõe uma ordem econômica, em que a produção é 

baseada sobre a divisão do trabalho. O equilíbrio da produção e do consumo tem lugar 

no mercado, onde os produtores se encontram para trocar mercadorias e serviços, uns 

com os outros. A função da moeda é a de facilitar os negócios do mercado, agindo como 

intermediário comum de troca. ” 

A moeda tem o seu valor atribuído pela sociedade66, ou seja, o valor da moeda, 

atualmente, não é definido pelo valor do seu suporte físico, assim como ocorreu com 

o sal no passado, mas pelo valor que a sociedade atribui à moeda com base no poder 

de compra que a mesma possibilita. 

Atualmente, a função de moeda é exercida pelo papel moeda, pela moeda 

metálica e pela moeda fiduciária, que são representados por cédulas de papel, 

moedas metálicas cunhadas pelos Estados emitentes67 ou por dados armazenados 

nos servidores de instituições financeiras68, que indicam a quantidade de dinheiro da 

qual um correntista é proprietário quando são acessados. 

                                                           
65 GUDIN, Eugenio. Princípios da economia monetária. 7. ed. Rio de Janiero: Agir, 1970. Vol. I pág. 17. 
66 CHIARA, Jose Tadeu de. Moeda e Urdem Jurídica. 1986. 342 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. Pág. 152. 
67 BRASIL. Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995. Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, 
estabelece as regras e condições de emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, 
e dá outras providências. Brasília, DF 
68 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Circular nº 3.728, de 17 de novembro de 2014. Institui o Extrato do Registro de 
Informações no Banco Central do Brasil (Sistema Registrato) 



34 
 

Contudo, quando buscamos um sentido estritamente jurídico no ordenamento 

jurídico brasileiro para a o conceito de moeda, deparamo-nos com o fato de que não 

há legislação específica a respeito de tal instrumento, apenas textos legais esparsos 

que indicam como a moeda deve ser tratada e algumas de suas características, sem 

discorrer a respeito de sua função ou características essenciais.  

O diploma nacional que mais se aproxima de um conceito de moeda é a Lei nº 

9.069 de 29 de junho de 1995, que implementou o plano real e as condições sob as 

quais a moeda brasileira seria tratada, porém, sem definir exatamente o que 

caracteriza esta moeda além do fato de “As importâncias em dinheiro serão grafadas 

precedidas do símbolo R$”69. 

Com isto, faz-se necessário recorrer às teorias econômicas a respeito do 

conceito de moeda para verificar se a Criptomoeda pode assim ser considerada, vez 

que uma grande gama de objetos é capaz de desempenhar tal papel.  

Conforme afirma Fernando Ulrich70 (abaixo), o suporte físico da moeda sofreu 

grandes alterações até que o papel moeda, a moeda metálica e a moeda escritural 

chagassem ao seu atual estágio. 

“Os registros históricos documentam os mais diversos bens que desempenharam a 

função de meio de troca ao longo do tempo: tabaco, na Virgínia colonial, açúcar, nas 

índias Ocidentais; sal, na Etiópia; (na época, Abissínia), gado, na Grécia Antiga; pregos, 

na Escócia; cobre, no Egito; além de grãos, rosários, conchas e anzóis. ” 

Em todos estes casos, a moeda era usada como intermediária de troca, porém, 

era possível consumi-los. Assim, o suporte físico da moeda possuía valor inerente, o 

que, segundo a Teoria da Regressão71, faz parte do caminho normal para que um 

objeto possa se tornar uma moeda. 

Tomemos as notas de papel como exemplo. Estas não possuem valor inerente 

vez que o papel é facilmente comprado em uma grande quantidade de lojas. Porém, 

são aceitas em troca de bens e serviços vez que a sociedade atribuiu valor 

determinado àquele pedaço de papel. 

                                                           
69 BRASIL, op. cit. 68 
70 ULRICH, Fernando. Aspectos econômicos dos Bitcoins. In: BARBOSA, Tatiana Casseb B. M. (Org.). A 
Revolução das Moedas Virtuais: Bitcoins e Altcoins. São Paulo: Revoar, 2016. Cap. 2. p. 78-105. 
71 “Segundo Leste teorema, é impossível qualquer tipo de dinheiro surgir já sendo um imediato meio de troca; um 
bem só pode alcançar o status de meio de troca se, antes de ser utilizado como tal, ele já tiver obtido algum tipo 
de valor como mercadoria”. In ULRICH, Fernando. Aspectos econômicos dos Bitcoins. In: BARBOSA, Tatiana 
Casseb B. M. (Org.). A Revolução das Moedas Virtuais: Bitcoins e Altcoins. São Paulo: Revoar, 2016. Cap. 2. 

p. 78-105. 
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Valendo-nos da abordagem econômica catalática, teoria praxeológica que 

compreende como o mercado fixa os preços e as taxas de troca em um ambiente de 

ordem espontânea, que normalmente ocorrem sem a necessidade de objetivos 

comuns ou previamente planejados entre os agentes econômicos, observa-se  que 

mesmo processo se deu com a Bitcoin.  

A Bitcoin iniciou seu ciclo de vida sendo comprada e vendida pelos primeiros 

membros do Sistema Bitcoin sendo que, em seguida, começou a ser utilizada como 

meio de pagamento, indicando que, pelo menos sob o ponto de vista econômico, 

possui status de moeda. 

Contudo, há de se verificar se a Criptomoeda consegue cumprir as diferentes 

funções que a moeda exerce na sociedade. José Tadeu de Chiara ensina que a 

moeda: é intermediária de trocas, reserva de valor, padrão de valor, detentora de 

procura efetiva e de liquidez72. 

Pode-se também trazer à tona as lições de Marcos Cavalcante de Oliveira que 

ensinam que a moeda tem diversas funções no nosso sistema jurídico (unidade de 

conta, reserva de valor e fonte de liquidez), e, para que as Criptomoedas possam se 

enquadrar nesta categoria, terão de satisfazer os mesmos requisitos, além disso “hoje 

a moeda é a unidade de conta para todos os bens e serviços que se pretende trocar 

na sociedade. Cumpre seu papel de ‘unidade de conta’ ou ‘unidade de valor’ quando 

é utilizada como meio pelo qual as pessoas expressam o ‘valor’ de bens e serviços”73. 

Ademais, a moeda também é definida por Luiz Carlos Barnabé de Almeida que 

ensina que a moeda “é um instrumento ou objeto aceito pela coletividade para 

intermediar as transações econômicas, para pagamento de bens, serviços e fatores 

de produção. Essa aceitação é garantida por lei, ou seja, tem ‘curso forçado’.”74. 

No caso, a instrumentação de pagamentos decorre do fato de que a moeda é 

eficaz, enquanto a função relativa a ser um padrão de valor está atrelada à validade 

do instrumento. 

Assim, vez que a Criptomoeda não cumpre com fidelidade todas as funções que 

devem ser desenvolvidas pela moeda segundo o ordenamento jurídico brasileiro, esta 

                                                           
72 CHIARA, Jose Tadeu de. Moeda e Urdem Jurídica. 1986. 342 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. Pág. 55. 
73 OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. Moeda, Juros e Instituições Financeiras: Editora Forense. Rio de Janeiro. 
2009, 2ª edição. Pág. 133. 
74 ALMEIDA, Luiz Carlos Barnabé de. Introdução ao Direito Econômico. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 1 v. 

Pág. 93. 
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pode ser caracterizada como uma “quase moeda”, ou seja, instrumentos que “Não 

são moedas, mas com muita velocidade transforma-se nelas.”75. 

Conclui-se o pensamento alegando-se que: 

[i] a moeda assegura a liberdade e independência do seu titular 

[ii] parte do poder do estado integra-se a cada unidade monetária; essa parcela de poder é 

exercitada pelos sujeitos de direito na prática de atos de consumo, poupança ou investimento --

- ou simplesmente no exercício dos diferentes direitos subjetivos que pode deter o titular da 

moeda. 

[iii] a moeda estabelece uma relação de igualdade entre os sujeitos de direito [entenda-se 

igualdade formal], na medida em que opera redução de complexidades. 

Assim, a Criptomoeda poderia ser classificada como uma moeda no sentido 

estrito do termo. Contudo, não podemos ignorar outras abordagens segundo as quais 

moedas, necessariamente, devem ser dotadas de uma característica denominada 

como “curso legal”76, que faz com que esta tenha de ser aceita, obrigatoriamente, por 

toda a sociedade como meio de troca. Ou seja, deve ser dotada de poder liberatório. 

A função de intermediação de trocas dita que a moeda deve ser capaz de 

satisfazer as necessidades das partes envolvidas na realização de trocas caso uma 

delas não possua objeto de interesse de outra.  

Isto se faz necessário pois existem dois tipos diferentes de trocas que podem 

ocorrer: no primeiro tipo as partes envolvidas realizam a troca de produtos vez que 

uma possui o objeto desejo da outra e vice-versa; no segundo tipo, uma parte não 

possui o objeto de desejo da outra parte, logo, recebe moeda para poder adquirir 

aquilo que lhe interessar posteriormente77. 

Podemos observar o seguinte exemplo prático de tal ensinamento78: 

“O padeiro quer leite, enquanto o leiteiro quer um sapato. Como resolver o problema? 

O padeiro também tem sal e sabe que o sapateiro e outros também o demandam. Logo, 

o leiteiro, em troca de seu leite, aceita o sal, não para consumi-lo, mas para troca-lo no 

futuro com o sapateiro. À medida que mais indivíduos usam o sal nas trocas indiretas, 

a mercado ria trona-se, consequentemente, meio de troca.”  

                                                           
75 ALMEIDA, Luiz Carlos Barnabé de. Introdução ao Direito Econômico. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 1 v. 

Pág. 94 
76 CHIARA, Jose Tadeu de. Moeda e Urdem Jurídica. 1986. 342 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. Pág. 55. 
76 OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. Moeda, Juros e Instituições Financeiras: Editora Forense. Rio de Janeiro. 
2009, 2ª edição. Pág. 133. 
77 CHIARA, Jose Tadeu de. Op cit 75, Pág. 152. 
78 ULRICH, Fernando. Aspectos econômicos dos Bitcoins. In: BARBOSA, Tatiana Casseb B. M. (Org.). A 
Revolução das Moedas Virtuais: Bitcoins e Altcoins. São Paulo: Revoar, 2016. Cap. 2. p. 78-105. 
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Assim, a existência e a utilização da moeda aumentam exponencialmente as 

possibilidades de realização de trocas na medida em que não mais é necessário que 

haja uma perfeita correspondência de interesses.  

Há jurisprudência a respeito do caso. Nos termos do voto elaborado pelo Ministro 

Eros Grau no Recurso Extraordinário 478.410, tendo como requerente o Unibanco – 

UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A e como requerido o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, a moeda tem características formais bastante 

claras79. 

Citando o julgado: 

“A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das relações 

jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto instrumento de pagamento 

sendo dotado de poder liberatório: sua entrega sua entrega ao credor libera o vendedor. Poder 

liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de pagamento, que se manifesta 

exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite a liberação indiscriminada, a todo sujeito 

de direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial.” 

Levando-se tal ponto de vista em consideração, a Criptomoeda dificilmente 

poderá ser considerada uma moeda vez que necessitaria que um país a adotasse e 

lhe atribuísse curso legal. 

O curso legal da moeda faz com que esta não possa ser recusada como 

meio de pagamento. No caso brasileiro, o curso legal foi implementado e 

regulamentado pela Lei Nº 9.069, de 29 de junho de 199580 que em seu artigo primeiro 

delimita que “A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário Nacional 

passa a ser o REAL, que terá curso legal em todo o território nacional.”81. 

Além disso, também temos de citar o Decreto-Lei Nº 857, de 11 de 

setembro de 1969, que “consolida e altera a legislação sobre moeda de pagamento 

de obrigações exequíveis no Brasil.82”. Tal decreto dita que “são nulos de pleno direito 

os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que 

                                                           
79 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº 478410. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO FORÇADO E 
CURSO LEGAL. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 
S/A. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Relator: Ministro Eros Grau. Brasília, DF, 10 de janeiro 
de 2010. Diário Oficial da União. Brasília. 
80 BRASIL. Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995. Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, 
estabelece as regras e condições de emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, 
e dá outras providências. Brasília, DF 
81 Ibidem 
82 BRASIL. Decreto Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969. Consolida e altera a legislação sôbre moeda de 
pagamento de obrigações exeqüíveis no Brasil.. .. Brasília, DF, Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0857.htm>. Acesso em: 22 fev. 2017. 
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exequíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por 

alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.”83. 

Apesar do Decreto-Lei Nº 857, de 11 de setembro de 196984 citar o uso do 

cruzeiro, o advento da lei 9.069 fez com que todas as disposições lá descritas fossem 

aplicáveis ao real. 

O curso forçado, por sua vez, impede que a moeda tenha de ser convertida 

em algo pelo poder emissor. A conversibilidade do dólar norte americano diretamente 

em ouro durante a primeira metade do século XX85 é um exemplo de moeda que não 

respeitava o princípio da inconversibilidade. 

Além das limitações acima descritas, temos de considerar que a atribuição da 

Criptomoeda cria uma série de dificuldades na sua utilização. 

O decreto 857 de 11 de setembro de 196986 e a Lei nº 9.069 de 29 de junho de 

199587 são categóricos ao afirmar que apenas os negócios jurídicos celebrados em 

moeda nacional são válidos no território nacional, ou seja, à primeira vista, operações 

realizadas com base em moedas virtuais não seriam dotadas de validade jurídica, 

sendo nulas de pleno direito. 

Além disso, o próprio código civil brasileiro, no seu artigo 318, dita que “são nulas 

as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para 

compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os 

casos previstos na legislação especial.”88. 

Uma das principais características que distanciam a Criptomoeda de outras 

ferramentas utilizadas anteriormente é a sua independência em relação a qualquer 

Estado soberano. Vale ressaltar que a Criptomoeda não deve ser confundida com as 

moedas digitais (recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que 

permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento, emitidas por governos 

soberanos)89 e tampouco com os arranjos de pagamento devidamente 

                                                           
83 Ibidem 
84 Ibidem 
85 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Act nº 1900, de 14 de março de 1900. An Act To define and fix the standard 
of value, to maintain the parity of all forms of money issued or coined by the United States, to refund the public 
debt, and for other purposes." United States notes became redeemable for gold at the historical rate of $20.67 per 
ounce. While the statute continued to allow for the use of silver coinage and urged an international agreement on 
bimetallism, this Act secured the primacy of gold in United States’ monetary policy.. Gold Standard Act, 1900. 
86 BRASIL. op. cit 82 
87 BRASIL. op cit 80 
88 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.. .. Brasília, DF, Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 22 fev. 2017. 
89 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Comunicado nº 25.306, de 19 de fevereiro de 2014. Esclarece sobre os riscos 
decorrentes da aquisição das chamadas "moedas virtuais" ou "moedas criptografadas" e da realização de 
transações com elas.. .. Brasília, DF, Disponível em: 
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regulamentados pela Lei n.º 12.865 de 2013, na medida em que sua origem é 

completamente diferente90. 

Na esteira dos demais países, o Estado brasileiro ainda não emitiu qualquer tipo 

de legislação que abrange este tipo de situação, mas observa o desenvolvimento 

deste tipo de mercado para tomar as ações que julga necessárias no momento 

apropriado. Este tipo de posicionamento o resguarda vez que o Estado pode alegar 

que não tem qualquer tipo de controle sobre a utilização de Criptomoedas, mas pode 

gerar sérios riscos no longo prazo vez que a regulação periga ser pensada e emitida 

em caráter emergencial, aumentando as chances de ser eivada de eventuais erros e 

incongruências. 

As exceções ao uso do real estão dispostas no artigo 2º do decreto 857, e são 

reproduzidas abaixo91: 

“I - aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias; 

II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações 

de exportação de bens e serviços vendidos a crédito para o exterior; 

III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral; 

IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa 

residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis 

situados no território nacional; 

V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção 

ou modificação das obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes 

contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no país.“ 

As hipóteses descritas na legislação esclarecem que obrigações inerentes ao 

comércio internacional, nas quais uma das partes transaciona em sua própria moeda, 

devem ser protegidas pela legislação nacional com o objetivo de viabilizar o comércio 

internacional. 

Passamos, então, a verificar quais jurisdições já emitiram pareceres indicando 

que as moedas virtuais podem ser consideradas como moeda propriamente dita. 

                                                           
<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=114009277>. Acesso 
em: 22 fev. 2017. 
90 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2009. Disponível em: 
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2016. 
91 BRASIL. Decreto Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969. Consolida e altera a legislação sôbre moeda de 
pagamento de obrigações exeqüíveis no Brasil.. .. Brasília, DF, Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0857.htm>. Acesso em: 22 fev. 2017. 
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Os Estados Unidos da América são atualmente o país que mais se esforça para 

regular o uso de Criptomoedas e, consequentemente, já possui decisões judiciais a 

respeito92. 

Desta forma, um arecer foi gerado pela necessidade de se verificar se a 

comercialização de Bitcoins pela empresa Bitcoin Savings and Trust deveria ou não 

ser investigada pela SEC devido a inconsistências nas suas atividades. 

Nesta ocasião, o juiz norte americano AMOS L. MAZZANT afirmou que a 

Criptomoeda é uma forma de moeda na acepção formal do termo dado o fato de que 

o seu funcionamento e uso são extremamente similares aos de qualquer moeda 

convencional, sendo que a sua única limitação é a aceitação ou não pelo mercado.  

Com isto, não se levou em consideração o fato de que as Criptomoedas não são 

emitidas por qualquer tipo de autoridade central ou a sua grande variação de preço 

para fins de determinação da sua natureza jurídica. 

Além disso, o HMRC93, órgão estatal britânico responsável pela regulamentação 

de tributos sobre a renda, indica que operações que envolvam o uso de Criptomoedas 

devem ser taxadas como se fossem operações de câmbio ou de mútuo internacional, 

o que nos leva a concluir que tal instituição considera que Criptomoedas devem ser 

consideradas como moedas estrangeiras. 

Além de tais jurisdições, o Estado de Luxemburgo emitiu comunicado indicando 

claramente que considera as Criptomoedas instrumentos financeiros equivalentes a 

moedas escriturais ainda não reguladas, vez que as suas características específicas 

não atendem aos critérios expostos na legislação vigente94. 

De acordo com o BaFin, Bitcoins são consideradas instrumentos financeiros que 

se enquadram na categoria de unidades de conta, de acordo com a primeira frase do 

ponto 1 (11) do Banking Act alemão. Nesse contexto, Bitcoins equivalem a moedas 

                                                           
92 Estados Unidos da América. United States District Court Eastern District Of Texas Sherman Division. 
Memorandum Opinion nº Case 4:13-cv-00416-RC-ALM. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. 
TRENDON T. SHAVERS and BITCOIN SAVINGS AND TRUST. Relator: Ammos L. Mazzant, United States 
Magistrate Judge. Eastern District Of Texas, TE, 06 de janeiro de 2013.Memorandum Opinion Regarding The 
Court’s Subject Matter Jurisdiction. 
93 CUSTOMS, Hm Revenue &. Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies. 

Londres: .., 2014. 2 p. This brief sets out HM Revenue and Customs (HMRC) position on the tax treatment of 
income received from, and charges made in connection with, activities involving Bitcoin and other similar 
cryptocurrencies, specifically for VAT, Corporation Tax (CT), Income Tax (IT) and Capital Gains Tax (CGT).. 
Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-
other-cryptocurrencies/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies>. Acesso em: 22 
fev. 2017. 
94 FINANCIER, Commission de Surveillance Du Secteur. VIRTUAL CURRENCIES. 2014. Disponível em: 

<http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Publications/Communiques/Communiques_2014/Communique__virtual_curren
cies_140214.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2017 
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estrangeiras, são tratadas como unidades de valor que atuam como os meios privados 

de pagamento a serem utilizados em trocas comerciais privadas.95  

Assim, caso as Criptomoeda sejam consideradas como moeda per se, as 

empresas que lidam com este instrumento seriam enquadradas com instituições de 

pagamento, ao mesmo tempo em que seriam a empresa responsável pela custódia 

dos valores. 

Destacamos que o governo da Austrália, na tentativa de solidificar o mercado de 

Fintechs no país, dispensará às Criptomoedas tratamento jurídico idêntico àquele 

relativo às moedas tradicionais96.  

 

3.2. COMMODITY 

As Criptomoedas poderiam ser classificadas como bens, mais especificamente 

como commodities na medida em que não se enquadram perfeitamente no conceito 

de moeda imposto pela legislação brasileira, não atendendo ao rol taxativo para tanto.  

Contudo, o conceito de bem ou de commodity, dada a sua grande abrangência, 

acolhe a Criptomoeda levando em consideração todas as usas idiossincrasias.  

A Commodity pode ser definida como “um artigo utilizado em troca ou comércio, 

sendo que este conceito somente abrange bens tangíveis tais como produtos e 

mercadorias, distinguindo-se de serviços”97. 

Afinal, “Bitcoin é o ouro digital”, defende Jon Matonis, conselheiro da Fundação 

Bitcoin, “mas em vez de depender de propriedades químicas, ele depende de 

propriedades matemáticas”. Isso quer dizer que as propriedades do Bitcoin resultam 

do design do sistema, permitindo que sejam valoradas subjetivamente pelos usuários. 

“Essa valoração é demonstrada quando indivíduos transacionam livremente com 

Bitcoins.”98. 

Dadas as características das Criptomoedas, estas se encaixam muito mais no 

conceito de bem em geral, mais especificamente no conceito de commodity, 

                                                           
95 ALEMANHA. German Banking Act: 2014. Disponível em: 

<https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Aufsichtsrecht/dl_kwg_en.pdf?__blob=publicationFile>. 
Acesso em: 10 maio 2017. 
96 AUSTRÁLIA, Governo da. Budget 2017-2018. 2017. Disponível em: <http://www.budget.gov.au/2017-

18/content/glossies/factsheets/download/FS_Innovation.pdf>. Acesso em: 29 maio 2017. 
97EIZIRICK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. P. 237 
98 PUPLAVA, James J; MATONIS, Jon. Jon Matonis on Bitcoin CryptoCurrency: Is “Digital Gold” the Future of 
Money?. 2012. Disponível em: <http://www.financialsense.com/financial-sense-newshour/guest-
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2016. 



42 
 

principalmente dada a sua ausência de curso forçado, do que no conceito pátrio de 

moeda.  

Chegamos a tal conclusão dado o conceito de bem jurídico apresentado por 

diversos autores, que, conforme se pode verificar com base nos excertos a seguir, 

que sempre consideram que os bens são objetos com valor econômico, uma definição 

que abarca completamente a Criptomoeda. 

Silvio de Salvo Venosa afirma que “bens ou coisas (res) são todos os objetos 

suscetíveis de conceder uma utilidade qualquer ao homem. (...). para nós, ‘bens’ têm 

este sentido, pois aqui incluímos as coisas não materiais, como os créditos por 

exemplo.”99 

Caio Mário da Silva Pereira indica que “são bens jurídicos, antes de tudo, os de 

natureza patrimonial. Tudo o que se pode integrar ao nosso patrimônio é um bem, um 

objeto de direito subjetivo.”100. 

Segundo Orlando Gomes "A noção jurídica de bem é mais ampla do que a 

econômica. (...). Abrange as coisas propriamente ditas, suscetíveis de apreciação 

pecuniária e as que não comportam esta avaliação, as que são materiais ou não.”101. 

Dado o fato de que, assim como descrito anteriormente, as Criptomoedas 

possuem valor econômico, considerando que são transacionadas no mercado, estas 

possuem as características necessárias para serem tratadas como bens. 

Este tipo de classificação leva em consideração que, assim como explicado 

anteriormente, o conceito de moeda segundo a legislação e a jurisprudência nacional 

não acomodam com perfeição a Criptomoeda, vez que esta não conta com uma série 

de requisitos e características inerentes a este instrumento, tal qual o curso forçado 

ou a emissão por um Estado. 

Contudo, chamamos atenção para o fato de que os conceitos de bem acima 

indicados são demadiado amplos, sendo necessário um maior aprofundamento na 

questão. 

Há estudos e doutrinadores que defendem a opinião de que Criptomoedas são 

commodities alegando que o comportamento econômico da Bitcoin se assemelha 

                                                           
99 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 1 v. pág. 309 
100 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 1 v. Pág. 
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àquele encontrado em mercados de commodities102, inclusive estudos econômicos 

indicando que o comportamento de mercado de ambos os produtos são bastante 

similares103, sendo que a única diferença relevante no caso das Criptomoedas é o fato 

de que não há qualquer tipo de incerteza quanto a sua oferta no mercado (dado o fato 

de que há um número finito de e pré-determinado de Criptomoedas que pode ser 

produzido). Assim, ao contrário de diversas commodities, a variação do preço não é 

definida pela oferta e pela demanda, mas somente pela demanda. 

Além disso, já há decisões de tribunais estrangeiros que alegam que, como 

Criptomoedas não atendem plenamente aos requisitos para serem consideradas 

dinheiro, têm de ser consideradas como commodities.  

A França ainda não emitiu qualquer tipo de regulamentação formal a respeito do 

uso de moedas virtuais, contudo, o Banco da França (Banque de France) emitiu um 

parecer tecendo severas críticas ao uso de Criptomoedas, usando a Bitcoin como 

exemplo.  

Este parecer ressalta que a Bitcoin não se enquadra na definição legal de 

dinheiro de acordo com a legislação francesa e, portanto, seu uso pode, inclusive, ser 

considerado crime. Contudo, para fins legais, os franceses consideram que a Bitcoin 

deve ser tratada como um bem, tal qual o ouro104, especificamente como uma 

commodity. 

Commodities são definidas como “um artigo utilizado em troca ou comércio, 

sendo que este conceito somente abrange bens tangíveis tais como produtos e 

mercadorias, distinguindo-se de serviços”105. 

Tal posicionamento já foi emitido por uma série de jurisdições. 

Inicialmente, citamos a França que, por meio da Autorité de Contrôle Prudentiel 

et de Resolution indicou que a Criptomoedas, tais como a Bitcoin, devem ser tratadas 

como commodities. Porém, caso a conversão de Bitcoins em dinheiro ocorra, esta 

deve ser considerada como um serviço de pagamento, uma atividade que somente 

pode ser realizada por empresas autorizadas e registradas na Autorité de Contrôle 

                                                           
102 PERUGINI, Maria Letizia; MAIOLI, Cesare. Bitcoins: Tra Moneta Virtuale E Commodity Finanziaria. 2014. 

Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2526207>. Acesso em: 11 ago. 2016. 
103 GRONWALD, Marc. The Economics of Bitcoins: News, Supply vs. Demand and Jumps. 2015. Disponível em: 
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Prudentiel et de Resolution, o que diminui as chances de uso deste tipo de instrumento 

para fins ilegais106. 

Tal posição também é defendida pelo IRS que emitiu documento indicando que 

as Criptomoedas devem ser tratadas como bens sendo que o seu valor deve ser 

definido de acordo com as cotações emitidas por bolsas de valores107. Tal documento 

indica que todas as operações realizadas com Criptomoedas devem ser reportadas 

ao IRS sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 

Este mesmo posicionamento foi informado pela CFTC que no CFTC Docket No. 

15-29 indicou que:  

“O parágrafo 1a (9) da Lei que define o conceito de "commodity" inclui, entre outras 

coisas, "todos os Serviços, direitos e interesses em que os contratos para entrega futura 

estão presentemente ou no futuro A definição de "commodity" é ampla. Veja, por 

exemplo, a Junta Comercial da Cidade de Chicago v. SEC, 677 F. 2d 1137, 1142 (7ª 

Cir., 1982). Assim, Bitcoin e outras moedas virtuais estão englobadas e devidamente 

definidas como commodities.”108 

Ao contrário do conceito de moeda anteriormente estudado, o conceito de 

commodity abrange a integralidade das características da Criptomoeda, perfeitamente 

encaixando-lhe no ordenamento jurídico brasileiro quando a Criptomoeda é utilizada 

como pagamento por bens ou serviços. 

Neste caso, podemos concluir que os negócios jurídicos nos quais bens ou 

serviços são trocados por Criptomoedas não caracterizam contrato de compra e 

venda nos termos do artigo 481 e seguintes do código Civil, que especificamente 

indicam a troca de bens ou serviços por dinheiro, mas sim um contrato de troca ou 

permuta, o que gera uma série de alterações nos vínculos obrigacionais presentes em 

tal negociação. 

Ressalta-se que tal troca não se opera nas mesmas condições anteriormente 

descritas, na qual havia pouca liquidez entre os participantes do mercado dada a 

necessidade de coincidência de interesses entre os seus participantes. A 

Criptomoeda, quando aceita por uma das partes envolvidas, gera plena possibilidade 

                                                           
106 FRANCE, Banque de. Op cit 104 
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de trocas vez que é divisível e age como um substituto perfeito por qualquer tipo de 

produto, resolvendo muitos dos problemas relacionados ao escambo de produtos. 

Apesar da troca ter a mesma natureza da compra e venda109 e do fato de que 

tanto os permutantes quanto os compradores e vendedores terem de observar as 

mesmas obrigações e terem os mesmos direitos110, os vínculos obrigacionais gerados 

pelos contratos são diferentes, especialmente quando lidamos com commodities tais 

quais as Criptomoedas. 

Inicialmente, destacamos que os incisos do artigo 533 indicam que no Contrato 

de Troca ou Permuta cada parte arcar com metade dos custos envolvidos na 

operação, ao passo em que no caso da compra e venda os custos gerados pela 

tradição são pagos pelo vendedor e os custos de escritura são pagos pelo comprador. 

Além disso, “é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e 

descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do 

alienante.”111. 

Assim, o conceito de commodity é aquele que mais se aproxima da Criptomoeda 

quando levamos em consideração o arcabouço jurídico nacional. 

Tal status, além de tudo, facilitaria a utilização das Criptomoedas no Brasil na 

medida em que, tendo estas o status de commodity, não se aplicam as normas 

descritas no artigo 318 do Código Civil vez que, no caso, haveria qualquer tipo de 

indexação em moeda estrangeira ou compensação de diferença entre esta e a moeda 

nacional. 

 

3.3. VALOR MOBILIÁRIO 

Ao contrário do conceito de moeda, o conceito de valor mobiliário é claramente 

definido no direito pátrio, no caso, pelo artigo 2º da lei 6385 de dezembro de 1976112, 

                                                           
109DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações contratuais e 

extracontratuais. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 1 v. Pág. 245. 
110 Vide artigo 553 da lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 
111 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de fevereiro de 2002. Institui o Código Civil.. .. Artigo 533. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 05 mar. 2017 
112 Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários 
referidos no inciso II; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
III - os certificados de depósito de valores mobiliários; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
IV - as cédulas de debêntures; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos; 
(Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
VI - as notas comerciais; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; (Inciso 
incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
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sendo suplementado por diversos outros diplomas legais tais quais a Lei das S.A. e a 

Lei Uniforme de Genebra. 

Assim, cabe verificar cada um dos instrumentos indicados na legislação aplicável 

e verificar se a moeda virtual se adequa na estrutura jurídica de algum deles, 

respeitando os requisitos legais aplicáveis, recorrendo à doutrina e à jurisprudência 

para obter uma visão mais aprofundada a respeito dos tópicos estudados. 

Iniciamos este estudo com o conceito de valor mobiliário no sentido amplo, 

recorrendo à doutrina. 

Fabio Ulhôa Coelho 113ensina que: 

“A definição legal de valor mobiliário é larga o suficiente para alcançar as mais variadas 

operações de oferta pública de investimentos coletivos, tendo atendido de modo 

satisfatório aos problemas surgidos com o sistema de listagem anteriormente 

empregado no Brasil. Não se pode deixar de notar, contudo, que tal amplitude é um 

tanto quanto exagerada.” 

Também é relevante lembrar das lições de Otavio Yazbeck114 a respeito do 

assunto que ensina que: 

“De qualquer forma, porém, o conceito de valor mobiliário, que a lei evita, adotando 

apenas uma relação de instrumentos, cada vez mais ampliada, destina-se muito mais a 

estabelecer o campo de incidência das regras estabelecidas pelo diploma. 

Originariamente, procurava-se colocar sobre tal rubrica aquele títulos que, emitidos em 

massa, representassem o recurso á poupança popular, como acima referido. Com o 

tempo, contudo, a categoria passou a abranger instrumentos financeiros bastante 

distintos, que nada tem a ver com atividades de investimento e financiamento, como 

derivativos.” 

Iniciemos nossas considerações a respeito do presente tópico tratando do 

conceito de ação sob o ponto de vista jurídico e sob a ótica do direito nacional. 

                                                           
VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, 
de 31.10.2001) 
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem 
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos 
rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 
31.10.2001) 
§ 1o Excluem-se do regime desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) (Vide art. 1º da Lei nº 
10.198, de 14.2.2001) 
I - os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
II - os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. (Redação dada pela Lei 
nº 10.303, de 31.10.2001) 
113 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 550 
p. 2 v. 
114 YAZBECK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

316 p 
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Nos termos descritos pela Lei 6404, no seu artigo 11, ”(...) O estatuto fixará o 

número das ações em que se divide o capital social e estabelecerá se as ações terão, 

ou não, valor nominal”. 

A função de tal valor mobiliário é bem explicada por Fabio Ulhoa Coelho115 que 

ensina que: 

“A ação é o valor mobiliário representativo de uma parcela do capital social da sociedade 

anônima emissora que atribui ao seu titular a condição de sócio desta. Ao fracionar o 

capital social da anônima em valores mobiliários, a lei facilita a negociação da 

participação societária deste tipo de sociedade e ressalta a natureza de investimento do 

ato de ingresso no seu quadro de sócios.” 

Há de se notar que uma Criptomoeda, tal qual a Bitcoin, pode equivaler a uma 

ação escritural dada a maneira através da qual o sistema Blockchain foi concebido. 

Tais ações são explicadas por Fabio Ulhoa Coelho116 da seguinte maneira: 

Por sua vez, as ações escriturais são mantidas em contas de depósito, abertas, em 

nome de cada acionista, junto a uma instituição financeira autorizada pela CVM a prestar 

esse serviço. As ações com forma escritural são desprovidas de certificado, e o acionista 

prova a titularidade pela exibição do extrato fornecido pelo banco (sempre que 

solicitado, todo mês em que houver movimentação ou, pelo menos, uma vez por ano).  

Vez que, assim como explicado acima, a tecnologia Blockchain permite que se 

verifique todo o caminho percorrido por uma Criptomoeda desde a sua criação, e cada 

Criptomoeda ou fração de Criptomoeda pode conter uma grande quantidade de 

informações, pode-se associar uma ação de Sociedade Anônima a uma Criptomoeda 

ou fração de Criptomoeda, e realizar a sua escrituração com base em tais 

informações. 

Tal atividade de escrituração, nos termos da ICVM 543, somente pode ser 

realizada por empresas com autorização para tanto, compreendendo:  

I – a abertura e manutenção, em sistemas informatizados, de livros de registro, 

conforme previsto na regulamentação em vigor;  

II – o registro das informações relativas à titularidade dos valores mobiliários, 

assim como de direitos reais de fruição ou de garantia e de outros gravames 

incidentes sobre os valores mobiliários;  

                                                           
115 COELHO, Fabio Ulhoa. Op cit 113 
116 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. — 16. 
ed. — São Paulo : Saraiva, 2012. 1. Direito comercial I. 
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III – o tratamento das instruções de movimentação recebidas do titular do valor 

mobiliário ou de pessoas legitimadas por contrato ou mandato; INSTRUÇÃO 

CVM Nº 543, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013 

IV – a realização dos procedimentos e registros necessários à efetivação e à 

aplicação aos valores mobiliários, quando for o caso, do regime de depósito 

centralizado; e  

V – o tratamento de eventos incidentes sobre os valores mobiliários. 117: 

A obtenção de tal licença envolve o atendimento a uma série de quesitos, tais 

quais a organização da empresa na forma de uma instituição financeira, a contratação 

de mão de obra qualificada e em número suficiente para atender as demandas, dentre 

outros118, contudo, após a aquisição de tal autorização, nos termos do artigo 43 da Lei 

6404119: 

“Art. 43 A instituição financeira autorizada a funcionar como agente emissor de 

certificados (art. 27) pode emitir título representativo das ações que receber em 

depósito, do qual constarão:  

I - o local e a data da emissão; 

II - o nome da instituição emitente e as assinaturas de seus representantes; 

III - a denominação "Certificado de Depósito de Ações"; 

IV - a especificação das ações depositadas; 

V - a declaração de que as ações depositadas, seus rendimentos e o valor recebido nos 

casos de resgate ou amortização somente serão entregues ao titular do certificado de 

depósito, contra apresentação deste; 

VI - o nome e a qualificação do depositante; 

VII - o preço do depósito cobrado pelo banco, se devido na entrega das ações 

depositadas; 

VIII - o lugar da entrega do objeto do depósito.” 

Destacamos que tal instrução não indica qual meio informatizado deve ser 

utilizado na prestação deste serviço vez que, nos termos do seu artigo 5º: “O 

interessado na obtenção da autorização de que trata o art. 4º deve possuir processos 

                                                           
117COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução nº 543, de 01 de julho de 2014. Dispõe sobre a prestação 
de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários.. .. Brasília, 

DF, Disponível em: < http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/inst/anexos/500/inst543consolid.pdf>. 
Acesso em: 03 mar. 2017. 
118COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução nº 543, de 01 de julho de 2014. Dispõe sobre a prestação 
de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários.. .. Brasília, 

DF, Disponível em: < http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/inst/anexos/500/inst543consolid.pdf>. 
Acesso em: 03 mar. 2017. 
119BRASIL. Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações.Brasília, DF, 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm>. Acesso em: 03 mar. 2017. 
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e sistemas informatizados seguros e adequados ao exercício das atividades que 

pretender exercer, de forma a permitir a execução dos deveres e obrigações a elas 

concernentes.”.120 

A tecnologia Blockchain permite que cada um dos serviços possa ser prestado 

vez que as informações relativas às ações, tais quais razão social da empresa, tipo 

de ação (preferencial ou ordinária), além de outras, podem ser incluídas nas 

Criptomoedas, tornando-as um registro perene e seguro das informações lá incluídas. 

A realização de controle e confirmação da origem dos certificados, neste caso, 

pode ser realizada a todo instante por qualquer um e compreende informação 

completamente confiável, indicando a origem do título e todo o caminho por este 

percorrido até o momento em que a pesquisa for realizada. 

Tendo em vista tal situação e uso da tecnologia Blockchain, pode-se considerar 

que a Criptomoeda pode ser uma ação escritural, adquirindo status de valor mobiliário 

per se. 

O mesmo pensamento pode ser aplicado aos demais valores mobiliários 

passíveis de emissão na forma escritural. 

O presente tópico já foi alvo de discussão pela SEC. A principal decisão judicial 

a respeito do tema decorre de uma ação judicial movida pela Securities Exchange 

Comission – SEC - (instituição criada nos termos do Securities Act of 1933 para 

regular o mercado de ações norte americano após a crise de 1929) em face da 

BITCOIN SAVINGS AND TRUST e seu administrador TRENDON T. SHAVERS sob a 

alegação de que a empresa não apresentou todas as informações necessárias aos 

investidores, causando danos e gerando a indagação a respeito da competência da 

SEC para mover tal ação121. 

Com isto, o United States District Court, EASTERN DISTRICT OF TEXAS, 

SHERMAN DIVISION emitiu um parecer a respeito da competência da SEC para agir 

em tal caso, determinando que Criptomoedas se enquadram no conceito de 

security122, algo muito próximo do conceito de valor mobiliário, assim como definido 

                                                           
120 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Op cit 118 
121 Estados Unidos da América. United States District Court Eastern District Of Texas Sherman Division. 
Memorandum Opinion nº Case 4:13-cv-00416-RC-ALM. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. 
TRENDON T. SHAVERS and BITCOIN SAVINGS AND TRUST. Relator: Ammos L. Mazzant, United States 
Magistrate Judge. Eastern District Of Texas, TE, 06 de janeiro de 2013. 
122 A legislação americana, nos termos da Seção 2, item 1 do Securities Act of 1933, define valor mobiliário como 
“(...) qualquer título, estoque, ações em tesouraria, valor futuro, troca, ligação, debêntures, títulos de dívida, 
certificado de interesse ou participação em qualquer acordo de participação nos lucros com base em ativos, 
certificado de garantia, certidão de pre-organização ou subscrição, parte transferível, contrato de investimento, 
certificado de voto-garantia, certificado de depósito de uma garantia, fração ideal fracionada em óleo, gás ou outros 
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pela lei que constituiu a CVM, na medida em que os contratos celebrados entre a 

BITCOIN SAVINGS AND TRUST e os investidores eram contratos de investimento. 

Os compradores de Bitcoin não estão investindo na entidade que vende o 

Bitcoin. Embora estes vendedores de Bitcoin possam utilizar os pagamentos que 

recebem a tomar medidas que aumentem o valor de Bitcoin, eles não têm 

absolutamente nenhuma obrigação de fazê-lo, e não há razão para esperar que os 

vendedores o façam.  

Assim, na medida em que certos compradores de Bitcoin celebraram contratos 

para a sua aquisição para fins de investimentos, tais instrumento financeiros são 

considerados valores mobiliários. 

Apesar da discussão a respeito das Criptomoedas ainda não ser desenvolvida 

no Brasil, já houve ao menos uma tentativa de utilização destes instrumentos no 

mercado local. 

Em 24/07/2012, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

determinou a suspensão da veiculação, no Brasil, de qualquer oferta de investimento 

em fundo de investimento ou em qualquer outro valor mobiliário, por Leandro Marciano 

César.  

A princípio, este tipo de notícia poderia parecer inócua para presente a 

discussão. Contudo, o investimento ora analisado, denominado "Grupo de 

Investimento Bitcoin", vinha utilizando o endereço na Internet 

<https://bitcointalk.org/index.php?topic=46721.0;all> para ofertar publicamente 

aplicação em fundos de investimento e outros veículos de investimento com lastro em 

Bitcoins. 

A estrutura de investimento em si e a natureza da Bitcoin não foram analisados 

pela CVM. A autarquia preferiu se concentrar em outros aspectos para emitir sua 

decisão.  

No caso, as atividades deste grupo não foram autorizadas, dado o fato de que 

este não era registrado junto à CVM, e “a oferta pública de fundos de investimento só 

pode ser realizada por entidades integrantes do sistema de distribuição de valores 

                                                           
direitos minerais, qualquer venda, chamada, pernalta, opção, ou privilégio em qualquer ativo, certificado de 
depósito, ou grupo ou índice de títulos (incluindo qualquer interesse nele ou com base no valor do mesmo), ou em 
qualquer posto, chamada, pernalta, opção, ou privilégio celebrado em uma bolsa de valores nacional relativa à 
moeda estrangeira, ou, em geral, quaisquer juros ou instrumento comumente conhecido como um ''ativo'', ou 
qualquer certificado de participação ou participação em, temporária ou certificado provisório para, recibo, garantia, 
ou garantia ou direito de subscrição ou compra, qualquer um dos precedentes.” In ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA. Securities Act of 1933, de 27 de abril de 1933. P.L. 112-106. 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=46721.0;all
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mobiliários. Da mesma forma, a administração profissional de carteira de valores 

mobiliários requer a prévia autorização da CVM.”123. 

Atividade de captação de recursos nos moldes apresentados são irregulares, 

apresentando alto risco ao mercado vez que não se sabe com certeza qual é o grau 

de segurança proporcionado pelos agentes que as organizam, tampouco quanto aos 

riscos gerados pelas estruturas de investimento por ele adotadas. 

Com isto, a oportunidade de discussão a respeito do tema foi perdida. Teremos 

de esperar até que uma nova chance surja para que esta entidade se manifeste 

efetivamente a respeito da utilização de Bitcoins para que o Brasil possa dar 

continuidade a esta discussão. 

A adoção desta linha de pensamento faz com que as empresas que lidam com 

operações envolvendo Criptomoedas sejam consideradas, para todos os efeitos 

legais, distribuidoras de valores mobiliários quando estas realizam a intermediação de 

negócios e Agentes Fiduciários quando desempenham a função de escrituração de 

títulos e documentos, devendo atender a todos os requisitos presentes na legislação 

apropriada. 

 

3.4. ATIVO FINANCEIRO 

Além das possibilidades anteriormente discutidas, podemos levar em 

consideração que, devido ao fato de que a Criptomoeda contém uma série de 

características próprias, esta poderia também ser considerada como um ativo 

financeiro. 

Este é o posicionamento da Receita Federal Brasileira124, que caracteriza a 

Criptomoeda como um ativo financeiro lato sensu, um conceito extremamente amplo, 

mas que contempla todas as peculiaridades da Criptomoeda. 

Esta interpretação da Receita Federal é inovadora no sentido de que não 

encontra amparo legal em nenhum tipo de legislação nacional editada até o momento, 

                                                           
123 CVM, Comissão de Valores Mobiliários -. DELIBERAÇÃO CVM Nº 680, DE 24 DE JULHO DE 2012. 2012. 
Atuação irregular no mercado de valores mobiliários por parte de pessoa não autorizada pela CVM, nos termos 
dos arts. 15, 19, § 4º, e 23 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, art. 3° da Instrução CVM nº 306, de 5 de 
maio de 1999, e arts. 7º e 19 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004.. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/legislacao/deli/anexos/0600/deli680.doc>. Acesso em: 24 jul. 2012. 
124 BRASIL, Secretaria da Receita Federal do. IMPOSTO SOBRE A RENDA: PERGUNTAS E RESPOSTAS. 

2016. Este livro contém respostas elaboradas pela Coordenação-Geral de Tributação a indagações formuladas 
por contribuintes e por servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), principalmente durante o 
Programa Imposto sobre a Renda – Pessoa Física, mantido pela RFB. Pág. 447 . Disponível em: 
<https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2016/perguntao/irpf2016perguntao.pdf>. Acesso em: 03 
Não é um mês valido! 2016. 
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e em certa medida, a própria RFB discorre a respeito deste fato ao afirmar que “não 

há como se estabelecer uma regra legal de conversão dos valores para fins 

tributários”125. 

Contudo, temos de levar em consideração o principal objetivo desta entidade ao 

atribuir estra natureza jurídica à Criptomoeda: a ampliação da possibilidade de 

tributação dos contribuintes e a fixação da responsabilidade de declarar as 

Criptomoedas nos seus respectivos impostos de renda.  

O vago conceito de ativo financeiro abarca uma gigantesca variedade de 

instrumentos, colocando uma larga base legal para arrecadar receitas tributárias à 

disposição do governo.  

Porém, a vacuidade do conceito de ativo financeiro é extremamente conveniente 

em casos como este. 

O conceito de ativo financeiro em si não é devidamente definido em legislação, 

o que faz com que tenhamos de recorrer a outros meios para definição do objeto de 

estudo. 

Incialmente vale destacar as fontes oficiais e as informações lá descritas. 

A Secretaria do Tesouro Nacional126 define o ativo financeiro como “créditos e 

valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária, bem como os 

valores numerários.”. 

Na mesma esteira, Maria Helena Diniz expõe a seguinte definição: “ATIVO 

FINANCEIRO: título emitido por instituições e empresas para manter a riqueza de 

quem o possui, sendo ainda um passivo para quem fez a emissão.”127, ou seja, títulos 

de crédito, contratos, assim como outros instrumentos representativos de dívidas, 

desde que válidos, podem ser considerados como ativo financeiro. 

Esta definição não pode ser usada no caso de Criptomoedas vez que não há 

qualquer tipo de obrigação de pagamento relacionada ao seu uso. Além disso, a 

existência de uma Criptomoeda não depende da assinatura de qualquer tipo de 

documento entre partes, mas apenas da existência e funcionamento do Sistema que 

as geram. 

Contudo, outras definições de ativo financeiro se aproximam mais da 

Criptomoeda e de seu funcionamento. 

                                                           
125 Ibidem 
126 TESOURO NACIONAL. .: Glossário. Brasília: ., 2012. v. 1. Disponível em: 

<http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/glossario_a.asp>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
127 DINIZ, Maria Helena. A-C. In: DINIZ, Maria Helena. DICIONÁRIO JURÍDICO. SÃo Paulo: Saraiva, 2007. p. 344. 
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Bryan A. Garner et al128 traz a seguinte definição: “ATIVO FINANCEIRO: um 

ativo que é rapidamente conversível em dinheiro tal como um título mobiliário 

negociável, uma nota ou um recebível – também pode ser nomeado como ativo 

líquido; ativo rápido; dinheiro próximo ou ativo financeiro.”129. Assim, referido autor 

elege a liquidez como principal característica do ativo financeiro, porém, sempre deve 

ser tutelado por legislação própria. 

O fio condutor de todas as definições supracitadas é o fato de que o conceito de 

ativo financeiro é englobado pelo conceito de título de crédito extrajudicial. Todos os 

instrumentos citados quando se pesquisa tal termo podem ser caracterizados como 

títulos de crédito (recebíveis, título mobiliário, nota, dentre os outros citados acima), 

cabendo, então, verificar se a Criptomoeda possui os requisitos necessários para se 

enquadrar no conceito de título de crédito presente no ordenamento jurídico nacional. 

Segundo os ensinamentos de Fábio Ulhôa Coelho, o título de crédito possui a 

seguinte definição: 

“Título de crédito é um documento. Como documento, ele reporta um fato, ele diz que 

alguma coisa existe. Em outros termos, o título prova a existência de uma relação 

jurídica, especificamente de uma relação de crédito; ele constitui prova que uma pessoa 

é credora de outra.” 

Além disso, o Código de processo Civil Brasileiro possui rol taxativo de 

documentos que podem ser considerados como títulos de crédito extrajudiciais, 

conforme descrito no artigo 784 e inciso da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 e 

legislação complementar, tal qual a lei do cheque ou a lei que cria a Cédula de Crédito 

Rural e o Warrant Rural. 

Além disso, os títulos executivos extrajudiciais devem atender aos princípios do 

direito cambiário: a cartularidade (posse do título de crédito, necessária para a sua 

apresentação e posterior execução), a literalidade (somente os atos lançados no 

próprio título de crédito podem ser cobrados em execução) e a autonomia das 

obrigações cambiais (uma ou mais obrigações inválidas não anulam a totalidade do 

título de crédito). 

                                                           
128 GARNER, Bryan A. et al. BLACKS LAW DICTIONARY. 9. ed. St. Paul: West Publishing Co., 2009. p. 234 
129 No original “Financial Asset; See Current Asset. (…). Current asset: an asset that is readily convertible into cash 
such as a marketable security, a note or an account receivable – also named liquid asset; quick asset; near money; 
financial asset.” 
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A Criptomoeda em si não gera qualquer obrigação entre duas ou mais pessoas. 

Quando utilizado como meio de pagamento, este instrumento apenas age como meio 

intermediário de troca. 

Porém, quando levamos em consideração a possibilidade de incluir informações 

em cada Criptomoeda ou ração de Criptomoeda, assim como no caso acima descrito, 

a Criptomoeda pode satisfazer todos estes requisitos vez que podem ser 

consideradas como títulos de crédito armazenados em bancos de dados eletrônicos. 

Ao contar com as informações necessárias para que o título de crédito possa ser 

caracterizado e executado, a Criptomoeda poderia cumprir tal papel. Tal sistema, além 

disso, possui grande vantagem vez que possibilita verificar todos os endossos 

realizados, dada a possibilidade de verificar em qual carteira cada Criptomoeda se 

encontra. 

Assim, podemos concluir que a Criptomoeda pode ser considerada como um 

ativo financeiro quando munida das informações necessárias para tanto, ou seja, 

quando é utilizada como base de dados para a escrituração deste tipo de documento. 

Contudo, quando utilizada somente como meio de troca, ou seja, sem nenhum 

tipo de informação que possa caracteriza-la como título de crédito, a Criptomoeda não 

assume tal papel. 

Assim, vale destacar o entendimento do Canadá a respeito da Criptomoeda, que 

abrange tal discussão de maneira interessante. 

A Bill C31 do parlamento canadense indicou que o ato de lidar com a troca ou 

intermediação de operações que envolvam o uso de Criptomoedas é equivalente à 

prestação de serviços financeiros130, fazendo com que a Criptomoeda em si possa ser 

considerada como um instrumento financeiro. 

Tal tipo de abordagem evita o debate acima indicado, não abrindo espaço para 

discussão a respeito das particularidades da Criptomoeda que está sendo analisada.  

 

  

                                                           
130 HOUSE OF COMMONS OF CANADA. Bill nº C-31, de 11 de fevereiro de 2014. An Act to implement certain 
provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures, Disponível em: 
<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=e&Mode=1&DocId=6495200&File=4&col=
1>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
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4. REGULAÇÃO E AUTORREGULAÇÃO: NORMATIZAÇÃO DO USO DE 

CRIPTOMOEDAS NO CENÁRIO BRASILEIRO 

Após verificar como devemos tratar a moeda virtual à luz da legislação brasileira, 

nos focaremos no estudo da regulação do seu uso no Brasil. 

Tratando-se de um cenário no qual não há qualquer tipo de norma a respeito da 

utilização de Criptomoedas no Brasil, trazemos à tona a importância de tal arcabouço 

normativo para o mercado de Criptomoedas e a utilização desta, listando princípios 

aplicáveis e indicando possíveis rumos para a edição de tais normas. 

A Criptomoeda impõe uma série de desafios aos órgãos reguladores nacionais 

e internacionais por diversos motivos, muitos deles inerentes à sua emissão e ao seu 

funcionamento.  

Afinal, como é que se pode lidar de maneira eficiente com um sistema autogerido 

que emite unidades de valor de maneira independente atuando, ao mesmo tempo, 

como um meio de pagamento e um meio de custódia? 

Cada uma destas funções é atualmente realizada de maneira independente por 

entidades privadas ou estatais sendo que há regulamentação extensa indicando como 

tais atividades devem ser realizadas. 

Ao mesmo tempo, dadas as inovações geradas por esta nova tecnologia, as 

barreiras à entrada ao mercado de escrituração de documentos e de meios de 

pagamento foram afetadas, possibilitando que um número muito maior de players 

possa desenvolver tais atividades. 

A Criptomoeda criou uma rede de pagamento global que independe e, até certo 

ponto, impossibilita a atuação estatal, que pode ser acessada de qualquer lugar e 

pode ser utilizada a baixo custo, vez que a emissão e uso de Criptomoedas não estão 

associados a nenhum tipo de Estado ou instituição intermediária (os aderentes do 

sistema realizam transações e emissão de moedas virtuais de maneira independente 

de qualquer tipo de legislação ou tutela estatal). 

Dadas as características deste novo tipo de sistema, é quase impossível 

combate-lo dados os grandes investimentos em infraestrutura, tempo e pessoal 

necessários para tanto (além da intensa atuação internacional conjunta neste sentido). 

Assim, considerando o fato de que é impossível desmantelar o sistema como um todo 

a não ser que todos os seus aderentes sejam extintos, a convivência dos Estados com 

as Criptomoedas é inevitável. 
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Levando em consideração o fato de que o uso e aceitação de Criptomoedas no 

mercado cresce a cada ano, a regulação é a melhor saída para que o Estado 

desempenhe o seu papel de ente protetor da ordem econômica e financeira, além de 

facilitar a obtenção de fontes de receita com a tributação de algumas atividades 

relacionadas ao uso de Criptomoedas. 

Assim, descreveremos como o sistema das Criptomoedas se comporta sob o 

ponto de vista econômico para, desta forma, descrever as possibilidades jurídicas de 

regulação e autorregulação que podem ser implementadas à luz da legislação 

nacional. 

No caso presente, valeremo-nos da teoria econômica da escola Austríaca de 

Economia, que teve Ludwig von Mises e Friedrich A. Hayek como seus principais 

expoentes. 

Ubiratan Jorge Iorio bem define o pensamento de tal escola ao dizer que: 

“Podemos sintetizar o universo da teoria econômica da Escola Austríaca na frase: 'a 

economia é ação humana ao longo do tempo, nos mercados, sob condições de 

incerteza genuína'. […] Mises denominou de praxeologia (termo originado de práxis) ao 

estudo da ação humana, sob o ponto de vista de suas implicações formais. E, como 

ação, no sentido que lhe dá a Escola Austríaca, significa qualquer ato deliberado (que 

tanto pode se fazer, como deixar de fazer alguma coisa), com o intuito de se passar de 

um estado menos satisfatório para outro mais satisfatório, segue-se que todos os atos 

econômicos, como por exemplo, os de trocar, comprar, vender, produzir, poupar, 

investir, consumir, emprestar, tomar emprestado, exportar, importar, etc., estão contidos 

no conceito seminal de ação humana. ”131 

Assim, tal escola defende que a economia não deve se pautar simplesmente por 

índices oficiais, mas pela ação humana que, em muitos casos, desafia os preceitos e 

desdobramentos que não os consideram. 

Além disso, tal teoria parte do pressuposto de que o Estado não é gerido pelo 

melhor interesse dos cidadãos que nele depositaram a sua confiança, mas sim pelas 

ações de seres humanos de carne e osso que utilizam a máquina pública para 

satisfazer seus interesses pessoais e, com isto, geram inconsistências econômicas.  

Assim, o papel do Estado deve ser minimizado, atribuindo a este o papel de 

assegurar que o mercado possa se desenvolver, dando os subsídios necessários para 

                                                           
131 Iorio, Ubiratan Jorge. Ação, Tempo e Conhecimento. São Paulo: Instituto Mises Brasil, 2011. pp.61-62 
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tanto e, ao mesmo tempo, possibilitando que as empresas tenham espaço e 

autonomia para tomar as decisões necessárias ao seu desenvolvimento.  

O não atendimento a tais quesitos, ou seja, a realização de intervencionismo 

estatal privilegiando a atuação de empresas específicas, barra as tecnologias ou 

estruturas mais eficientes de mercado em benefício de empresas que se beneficiam 

de favores políticos, gerando monopólios artificiais ou distribuição indevida de poder 

econômico. 

O Estado, então, pode exercer o seu papel por meio da emissão de regulação, 

que deve impor as regras básicas para que os participantes do mercado possam 

realizar as suas atividades evitando a criação ou incentivo a qualquer distorção de 

mercado. 

Calixto Salomão Filho ensina que “(...) não se pode confiar na tradicional 

ineficiência ou ‘preguiça tecnológica’ dos monopólios que permitem, em setores de 

alta tecnologia, que novos e ágeis agentes econômicos estejam dispostos e possam 

efetivamente ameaçar a posição dominante do monopólio. ”132. 

Tal afirmação se torna ainda mais relevante quando consideramos os setores 

denominados como Setores de Rede, nos quais os consumidores passam a fazer 

parte de uma única rede que fica mais útil a cada um dos participantes na medida em 

que se torna mais completa133, assim como o setor bancário e de meios de 

pagamento. O monopólio estatal pode impedir que novas tecnologias que podem 

facilitar a realização de atividades floresçam. 

Isto se dá, pois, a implementação cria uma dependência da rede já estabelecida 

por parte da sociedade vez que nenhuma outra alternativa é suficientemente favorável 

para a prestação de tais serviços ou produção de tais bens de consumo. 

A Criptomoeda pode ser incluída neste contexto conforme sua aceitação por 

participantes do mercado cria uma rede associada a este instrumento que vai se 

tornando cada vez mais relevante e indispensável na medida que a aceitação da 

Criptomoeda como meio de pagamento cresce. 

Friedrich A. Hayek tece interessantes comentários a respeito da estruturação de 

tal rede de pagamento na sua obra “A Desestatização do Dinheiro” na qual descreve 

como a economia se comportaria no caso de ausência do monopólio da emissão de 

                                                           
132 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 2. ed. 

São Paulo: Malheiros Editora, 2008. Pág. 55. 
133 Ibidem 
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Moeda pelo Estado, possibilitando-se que entes privados fossem capazes de emitir 

moeda. 

O autor indica que a moeda atual é dotada de uma série de ineficiências vez que 

veta a possibilidade de plena liberdade na atividade bancária, permite que o governo 

esconda a depreciação da sua própria moeda e nos obriga a utilizar sistemas e 

métodos ineficientes.  

O autor indica que a criação de moeda por particulares facilitaria o controle do 

real valor da moeda, que estaria vinculado a entres particulares, e possibilitaria que 

inovações no seu uso e demais aspectos a ela relacionadas pudessem ocorrer, assim 

como descrito no excerto abaixo134:  

“(...) a empresa privada, se não tivesse sido impedia pelo governo já teria fornecido ao 

público uma variedade de moedas: seriam vitoriosas na competição aquelas cujo valor 

se tivesse mantido essencialmente estável e que tivessem impedido tanto a excessiva 

estimulação do investimento quanto os consequentes períodos de retração. ”  

Assim, o autor sugere que empresas possam emitir suas próprias moedas, 

dotadas de curso legal, sendo que o valor de tais instrumentos seria vinculado ao valor 

de mercado de tais instituições.  

Este tipo de sistema faria com que a efetiva competição entre moedas criasse 

um sistema que privilegiaria a eficiência do sistema monetário, não o deixando nas 

mãos de um Estado que se vale do seu monopólio para implementar medidas de curto 

prazo que afetam a economia de maneira negativa, tal qual a emissão exagerada de 

moeda e a subsequente inflação. 

No caso, tal linha de raciocínio poderia ser abordada ao lidar com a regulação e 

uso de moedas virtuais, considerando-se o atual sistema de rede instalado, na qual 

instituições financeiras são os únicos entes capazes de intermediar pagamentos. 

Tal concentração da rede nas mãos de poucos indivíduos faz com que a 

dominação de mercado corra com muito mais intensidade vez que o consumidor não 

tem a opção de não aderir ao sistema que já está em voga, dificultando a entrada de 

outros novos competidores no mercado. 

Com o advento das moedas virtuais, pudemos presenciar um dos raros casos 

nos quais a tecnologia necessária para substituir uma rede estabelecida, no caso, a 

rede de meios de pagamento, foi distribuída gratuitamente dando uma resposta rápida 

                                                           
134 HAYEK, Friedrich A.. Desestatização do Dinheiro. 2. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2012. 

166 p. 
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e eficiente aos integrantes da sociedade que buscam uma alternativa ao sistema já 

estabelecido. 

Contudo, devemos abordar a discussão a respeito do risco de deixar uma 

atividade vital tal qual a intermediação de pagamentos sob a égide de um sistema 

extra estatal no qual cada pessoa se torna responsável pela custódia de seus valores 

e realização dos pagamentos. 

O setor bancário pode ser caracterizado como um mercado de acesso e 

permanência controlados, ou seja, a entrada neste tipo de mercado e a permanência 

neste depende de autorização estatal. 

Contudo, assim como explicitado anteriormente, tal situação gera altos riscos na 

medida em que o extremo controle supracitado faz com que a criação de posições 

dominantes e concentração de mercado sejam facilitados, protegendo tal mercado da 

concorrência externa. 

Neste diapasão, a proteção da concorrência assume um papel central na criação 

e implementação de políticas, devendo os entes reguladores também zelar pela 

higidez dos participantes do mercado dado o importante papel por eles 

desempenhado, sem dispensar menor importância à proteção da competição.  

A competição entre as redes de pagamento, se instalada, poderia trazer 

benefícios à sociedade. 

A adoção de novas redes favorece a competição entre os participantes do 

mercado, retirando-os da inércia no qual os mesmos se encontram, obrigando-os a 

agregar inovações nos seus modelos de negócios, diminuir preços e oferecer novas 

alternativas aos consumidores.  

No caso em tela, as alterações seriam ainda mais relevantes na medida em que 

a Criptomoeda faz com que as grandes barreiras à entrada no quesito tecnológico 

ligados ao mercado de meios de pagamento sejam reduzidas de maneira relevante. 

Tal tecnologia permite que muitas operações semelhantes às operações 

realizadas por instituições financeiras (tais quais transferências de valores, 

pagamentos, custódias e transferências internacionais) sejam realizadas com baixo 

custo e sem a necessidade de contratação e manutenção de infraestrutura em grande 

escala. 

Apesar dos benefícios acima descritos, o sistema de Criptomoedas, em especial 

a Bitcoin, enfrenta diversas críticas por parte de uma série de escolas econômicas que 

devem ser levadas em consideração na elaboração de regulação própria. 
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Em um contexto em que há incerteza jurídica e falta de uma estreita supervisão, 

deparamo-nos com uma situação de alto risco. Podemos, justificadamente, afirmar 

que o Sistema de Criptomoedas gera risco para os seus utilizadores a partir de uma 

perspectiva financeira, e que poderia entrar em colapso se as pessoas tentam sair do 

sistema e não fossem capazes de fazê-lo por causa de sua falta de liquidez135. 

O Bitcoin ainda é muito imaturo e sem liquidez (6,5 milhões de Bitcoins são 

compartilhados por 10.000 usuários), o que gera um claro desincentivo para o seu 

uso. Além disso, vez que o Bitcoin não é a moeda de um país, este não pode ser 

diretamente relacionado com os bens e serviços produzidos em uma economia 

específica, mas ligado aos produtos e serviços fornecidos por comerciantes que 

aceitam Bitcoins. Esses comerciantes também podem aceitar outra moeda (por 

exemplo, dólares americanos) e, portanto, com a deflação do sistema, há a 

possibilidade de que os comerciantes adaptem os preços de seus produtos e serviços 

em Bitcoins, cobrando preços diferentes daqueles cobrados em outras moedas136. 

Embora alguns usuários Bitcoin tentem lucrar com as flutuações da taxa de 

câmbio, Bitcoins, no seu âmago, não se destinam a ser um veículo de investimento, 

apenas um meio de troca.  

Pelo contrário, Gavin Andresen, desenvolvedor líder do projeto moeda virtual 

Bitcoin, não hesita em dizer que "Bitcoin é uma experiência. Trate-o como você trataria 

uma promissora internet empresa startup: talvez ele vai mudar o mundo, mas 

percebem que investir o seu dinheiro ou tempo em novas ideias é sempre 

arriscado"137. 

No entanto, também é verdade que o sistema demonstra um claro caso de 

assimetria de informação. É complexo e, portanto, não é fácil para todos os potenciais 

utilizadores de entender. Ao mesmo tempo, no entanto, os usuários podem facilmente 

fazer o download do aplicativo e começar a usá-lo mesmo se não sabem conhecem 

como funciona o sistema e quais os riscos que eles estão realmente tomando.  

Apesar da edição da Lei 12.865 de 9 de outubro de 2013, a Criptomoeda ainda 

não foi regulamentada pela legislação nacional ou por qualquer tipo de auto-

                                                           
135 UNIÃO EUROPÉIA. European Central Bank. União Européia. Virtual currency schemes. 2012. Disponível 

em: <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2016  
136 Este tipo de situação ocorreu em países na argentina durante a primeira década do século XXI. Dada a grande 
desvalorização do peso, a moeda local, muitos comerciantes passaram a aceitar dólares norte americanos e o real 
brasileiro como moeda dentro do país, praticando preços diferentes de acordo com a moeda utilizada sem se 
basear na taxa de câmbio oficial. 
137 ANDRESEN, Gavin. That which does not kill us makes us stronger. 2011. Disponível em: 
<http://gavinthink.blogspot.com.br/2011/06/that-which-does-not-kill-us-makes-us.html>. Acesso em: 20 jun. 2011. 
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regulamentação de mercado, o que gera muitos riscos aos consumidores e empresas 

que decidirem se valer desta nova tecnologia. 

A supracitada lei dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições de 

pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e não sobre o 

uso de Criptomoedas138, que não são emitidas ou garantidas por qualquer país. Com 

a constante expansão do mercado de Criptomoedas, o BACEN e demais instituições 

públicas e privadas envolvidas com este método de pagamento terão de emitir as suas 

próprias regulamentações a respeito deste novo sistema. 

Contudo, antes de determinar qual estratégia de regulamentação é adequada, 

devemos verificar qual é o tipo de mercado que será regulamentado, valendo-noa de 

estruturas e decisões já tomadas em outras jurisdições como referência. 

O estudo a respeito de arranjos de pagamento com Criptomoedas elaborado 

pela Autoridade Financeira Europeia139 pode nos ajudar neste ponto vez que oferece 

uma maneira de classificar os arranjos de pagamento que envolvem as Criptomoedas, 

levando em consideração a interação entre estes e os valores por eles gerados.  

Tal ente divide os tipos de operações possíveis levando em consideração os 

fluxos de pagamento a serem efetivados pelos envolvidos, ou seja, a classificação 

leva em consideração a utilização ou não de Criptomoedas e moedas tradicionais, de 

maneira isolada ou conjuntamente. Com base neste tipo de pensamento, chegamos 

a três tipos de arranjos de pagamento envolvendo Criptomoedas: os Arranjos 

Fechados, os Arranjos com Fluxo Unidirecional e os Arranjos com Fluxo Bidirecional. 

Os arranjos fechados não possuem nenhum tipo de ligação entre a economia 

global e as economias que giram em torno de Criptomoedas. Assim, neste caso, as 

Criptomoedas são trocadas entre si, não havendo utilização de moedas tradicionais 

na transação. Tal situação pode ser encontrada em jogos online de computador nos 

quais a moeda ingame não é aceita pelos participantes do mercado, porém pode ser 

utilizada pelos jogadores para adquirir bens e serviços no jogo. 

Este tipo de arranjo, que se concentra em uma comunidade virtual específica, 

não é relevante do ponto de vista de regulação ou atividade legislativa vez que não 

                                                           
138 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Comunicado nº 25.306, de 19 de fevereiro de 2014. Esclarece sobre os riscos 
decorrentes da aquisição das chamadas "moedas virtuais" ou "moedas criptografadas" e da realização de 
transações com elas.. .. Brasília, DF, Disponível em: 

<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=114009277>. Acesso 
em: 22 fev. 2017. 
139 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Conclusiones de La Abogado General nº C264/14. 
David Hedqvist. Skatteverket. -Relator: SRA. JULIANE KOKOTT. Luxemburgo, 16 de janeiro de 
2015. Conclusiones de La Abogado General. 
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passa de uma simples interação mundo on-line que não afeta a economia nacional 

(afeta, no máximo, as interações econômicas dentro do próprio sistema fechado), 

portanto, pode ser excluída do escopo do presente trabalho. 

Nos arranjos com Fluxo Unidirecional, a Criptomoeda pode ser transformada em 

dinheiro, contudo, o contrário não pode ocorrer. Encontramos tal situação quando 

compramos alguma forma de crédito que só pode ser aceita em um lugar e não pode 

ser transformada em dinheiro novamente, tal qual os Facebook Credits vendidos pelo 

Facebook em 2009, que podiam ser usados para adquirir produtos e serviços dentro 

da rede social, porém não poderiam ser revertidos no valor originalmente pago em 

dinheiro. 

Novamente, tal tipo de arranjo de pagamento não comporta grande necessidade 

de regulação na medida em que não é dotado de liquidez, característica intrínseca ao 

instrumento financeiro ora estudado. 

Já nos Arranjos de Fluxo Bidirecional, as Criptomoedas poderiam ser 

convertidas livremente em dinheiro e vice-versa, sem qualquer tipo de empecilho na 

realização de tal atividade. Neste caso, moedas virtuais podem ser efetivamente 

usadas para comprar e vender produtos e serviços. 

Este sim é o caso que merece a atenção dos reguladores, autorreguladores e 

poder legislativo, na medida em que pode gerar efetivo impacto na economia nacional, 

representando opção perante a sociedade ao uso de moeda tradicional. 

Assim, os regimes que são abertos e / ou ligados à economia global (Arranjos 

de pagamento Unidirecional e Bidirecional), que efetivamente geram impactos 

econômicos, fazem com que a regulação de tais situações adentre à competência do 

Estado e, de maneira subsidiária, por entes particulares, especialmente se as taxas 

de câmbio bilaterais criam a oportunidade para o comportamento especulativo, e/ou 

se a Criptomoeda for usada para comprar bens e serviços reais, concorrendo com as 

moedas tradicionais. 

Cabe ressaltar que, dado o fato de que as Criptomoedas podem realizar 

múltiplas funções, assim como descrito no capítulo que lida com a natureza jurídica 

destes instrumentos, a regulação do uso de Criptomoedas deve ser editada e 

adequada de acordo com o meio de utilização que está sendo averiguado, sem nos 

esquecer que tal normatização não pode sufocar as empresas que já fazem parte 

deste mercado, que não contam com o poderio econômico de grandes instituições 

financeiras. 
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Assim, devemos verificar como tais inovações nos sistemas de pagamento 

podem ter um impacto sobre a estabilidade dos preços de moedas e produtos.  

 

4.1. REGULAÇÃO 

Assim como descrito no artigo 174 da constituição federal brasileira, “Como 

agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 

da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado. ”140. 

Visando evitar qualquer tipo de abuso por parte dos participantes do mercado de 

Criptomoedas e aproveitar ao máximo os efeitos positivos gerados por esta nova 

tecnologia, o Estado deve emitir regulação a respeito do assunto, até mesmo para 

evitar os efeitos negativos do uso deste tipo de instrumento podem causar na 

economia. 

Há de se ressaltar que a atividade bancária e financeira, que em muito se 

assemelha às atividades realizadas pelos participantes do mercado de Criptomoedas, 

sempre foi alvo de regulação específica141. 

Assim, a partir do momento em que se criou uma tecnologia capaz de 

desempenhar muitas das funções desempenhadas pelo sistema financeiro tradicional, 

que sempre fora alvo de extensa regulação, não há razão para que o Estado se furte 

de intervir nesta nova realidade, zelando pela manutenção das condições para que as 

empresas possam desenvolver suas atividades de forma eficiente. 

Por exemplo, tem-se de evitar que as operadoras do mercado de Criptomoedas 

hajam como operadoras de Blue Chip SWAP142 e outros tipos de operações que não 

trazem qualquer benefício à economia nacional, criando espaço para que estas 

desenvolvam suas atividades dentro dos desígnios sociais necessários. 

Assim, tanto a empresa quanto o Estado possuem seu próprio papel na 

elaboração e implementação da regulação. 

                                                           
140BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, 1988. 292 p. 
141 YAZBECK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

Pág. 179. 
142 operação praticada durante a década de 90 que objetivava gerar uma alternativa para a transferência de 
recursos entre brasileiros residente e não-residentes no país, diante de um cenário cambial bastante instável e 
repleto de incertezas. Neste caso, tal operação envolvia um investidor doméstico que compra um ativo estrangeiro 
e, em seguida, transfere esse ativo para uma agência bancária local com agncias offshore. Em seguida, os fundos 
do ativo estrangeiro são transferidos para uma conta bancária no país nacional. O investidor doméstico costuma 
ter um sócio transferindo ativos para a filial estrangeira em seu nome. Assim há uma transferência de recursos 
entre fronteiras sem a necessidade de se cumprir as condições e especificidades normalmente necessárias em 
uma operação de remessa de recursos ao exterior. 
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Com o objetivo de verificar como tal regulação pode ser concebida e 

implementada, cabe explicitar quais são os modelos de regulação que podem ser 

exercidos pelo Estado na função de agente normativo da atividade econômica, 

especialmente dada a grande interligação de agentes gerada pelo sistema econômico 

atual. 

Assim como qualquer tipo de tecnologia, a regulação das moedas virtuais pode 

ser realizada de diversas maneiras, dando-se mais ou menos ênfase a determinados 

aspectos de mercado e de controle de acordo com os interesses e ideologia do ente 

regulador. 

Tal atividade regulatória pode ser exercida de quatro maneiras diferentes143: 

I. Por direção (imposição de normas de cumprimento obrigatório pelos 

agentes econômicos); 

II. Por absorção (atuação direta do mercado na atividade econômica por 

meio de monopólio estatal); 

III. Por participação (atuação direta do Estado no mercado, como um agente 

econômico); 

IV. Por indução (imposição de normas de cumprimento não obrigatório que 

estimulam ou desestimulam ações tomadas pelos agentes econômicos). 

Cada uma das alternativas acima descritas é exercida por meio de instrumentos 

jurídicos diferentes. Além disso, a competência para edição e implementação de tais 

instrumentos varia de acordo com a matéria que está sendo discutida. Assim, a CVM 

não pode emitir normas sobre matéria cuja competência recai sobre recai sobre o 

BACEN, fazendo com que tenhamos de considerar a forma que tal regulação pode 

tomar e qual agência reguladora teria a competência para emitir tais normativas. 

Ressaltamos que o uso de cada um os meios acima descritos varia de acordo 

com o governo que edita a legislação aplicável, sendo que correntes liberais tendem 

a se valer da direção e da indução, enquanto governo com viés intervencionista são 

favoráveis ao uso da absorção e da participação.  

Além disso, há de se levar em consideração o mercado que está sendo regulado 

e o impacto deste na economia nacional. Setores de maior relevância estratégica, tal 

qual a geração de energia elétrica ou o setor de exploração de petróleo, mercados de 

                                                           
143 NUSDEO, Fabio. Curso de Economia: introdução ao direito econômico. 9. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. Pág. 159 - 162. 
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extrema relevância para a matriz energética do país, tendem a ser regulados por meio 

de absorção e participação mesmo em governos liberais. 

Tal regulação, na condição de norma emitida pelo Estado, sempre terá um viés, 

cabendo, assim, tecer considerações a respeito das principais escolas de regulação 

econômica, apontando como cada uma delas trataria a regulação da moeda virtual 

com base nas respostas regulatórias já emitidas por diversas jurisdições. 

Cada uma destas escolas cria um tipo diferente de resposta às externalidades 

criadas pelas ações dos entes de mercado, além dos efeitos sobre o mercado em si. 

Em especial, tal regulação deve buscar a diminuição das externalidades. 

Segundo Calixto Salomão Filho “há externalidade sempre que determinada relação 

jurídica produz efeitos, geralmente não mensuráveis, a sujeitos que não participam 

daquela determinada relação jurídica. ”144. Assim, além de se considerar os efeitos 

intra-mercado, a regulação deve levar em consideração as externalidades inerentes 

às ações dos entes reguladores. 

 

ESCOLA DO INTERESSE PÚBLICO 

A escola do interesse público tem como principal objetivo, assim como seu nome 

demonstra, implementar a regulação para que o interesse público possa ser protegido 

por meio desta145. 

O conceito de interesse público, contudo, é indeterminado, sendo que grande 

parte da doutrina de direito administrativo se debruça a respeito de tal definição146. A 

única certeza que a doutrina a respeito do caso demonstra é a de que o interesse 

público corresponde ao interesse da coletividade, e que este deve prevalecer quando 

confrontado com os interesses de grupos particulares.  

Assim, neste caso, o principal papel da regulação é o controle e supervisão de 

serviços públicos prestados pelo Estado por meio de concessão, para que o interesse 

público não seja atingido de maneira negativa pela ausência do estado, principal este 

de defesa dos interesses dos cidadãos147. 

Elege-se, então, a atuação no mercado sob a forma de absorção. 
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Tal teoria da regulação coloca um foco muito grande no poder estatal e na 

atuação do particular neste mercado, pouco se importando com as relações entre 

particulares que não são concessionários de serviços públicos, o que é o caso das 

empresas que usam as Criptomoedas. 

No caso em tela, os principais interessados na adoção deste tipo de tecnologia 

são as empresas privadas que encontram neste inovador instrumento a possiblidade 

de diminuir consideravelmente os seus custos de transação, não mais dependendo 

do sistema bancário tradicional para realizar as intermediações de recursos entre os 

participantes do mercado. 

A visão de tal escola a respeito da Criptomoeda seria a de regulamentar o 

instituto para que os cidadãos não fossem afetados negativamente pelo seu uso, 

contudo, isto poderia gerar uma grande quantidade de reações. 

Entre tais reações, podemos citar a proibição do uso de Criptomoedas 

nacionalmente, assim como a África do Sul ou a China fizeram, ou grande limitação 

do seu uso devido a rígidas regulações que fazem com que esta nova tecnologia não 

mais possa ser vantajosa e deixe de cumprir o objetivo do seu criador. 

ESCOLA NEOCLÁSSICA 

A segunda escola que estuda o assunto, denominada escola neoclássica, possui 

premissas completamente diferentes. Tal linha de pensamento elege um modelo ideal 

de mercado, dotado de competição perfeita, sendo dever do Estado tomar as medidas 

necessárias para atingir este modelo de mercado por meio da regulação148. 

Assim, tal escola tem como base “ (...) a negação de qualquer fundamento de 

interesse público na regulação e a afirmação do objetivo de substituição ou correção 

do mercado por meio de regulação. ”149. 

Os principais expoentes deste tipo de pensamento são G. Stigler e C. Friedland, 

que tecem severas críticas ao papel da regulação indicando que esta não tem a 

capacidade de evitar a concentração de mercado e ditam que esta serve apenas para 

fazer com que a indústria seja protegida. 

A regulação, assim, é o instrumento utilizado pelos órgãos reguladores para 

instituir a correção e reprodução dos efeitos gerados pelo mercado. Cabe à agência 

reguladora estudar o mercado que será regulado e tomar as medidas para que este 
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possua as mesmas características do mercado ideal ao qual a teoria neoclássica se 

remete. 

O Estado deve, então, agir por indução de comportamentos e não por atuação 

direta. 

Pode-se verificar que esta escola possui um objetivo bastante claro: promover a 

desregulamentação de mercados e fazer com que a auto-regulamentação de mercado 

seja a principal fonte de normatização econômica, sempre buscando a concorrência 

perfeita dos integrantes do mercado. 

No caso, a concorrência perfeita é explicada por Vicente Bagnoli, que ensina 

que150: 

“Este modelo de mercado, que se diz ideal, mas utópico de ser atingido em sua 

plenitude, notabilizar-se-ia pela sua perfeita competitividade, dada a existência alta e 

equivalente de produtores e compradores, todos pequenos em relação ao todo e, com 

isto, incapazes de influenciar nos preços de produtos e serviços e na atuação de outros 

competidores com as suas ações individuais. ” 

Este tipo de pensamento parte do pressuposto que a plena liberdade dos 

agentes de mercado faz com que estes atinjam o seu potencial máximo, sendo que a 

auto-regulamentação de mercados é a melhor maneira de atingir tal objetivo. 

Contudo, tal pensamento tem de levar em consideração que a auto-

regulamentação parte do pressuposto de que os seus aderentes possuem total ciência 

do conteúdo das normas vez que foram parcialmente responsáveis pela sua 

elaboração. Isto nos conduz à vantagem de que a aderência aos preceitos e às 

normas existentes seja elevada dada a participação dos agentes de mercado na sua 

elaboração e à desvantagem de que tais normas podem não atender plenamente os 

interesses da sociedade, dada a possibilidade de que estas não sejam suficientes 

para garantir a higidez do mercado. 

A aplicação da teoria da escola neoclássica faz com que o interesse público não 

seja trazido à mesa de negociação, ou seja, apenas os interesses dos entes privados 

que integram o órgão regulador tendem a ser protegidos, em desfavor da sociedade 

como um todo que seguramente será afetada pelas atividades e práticas dos entes 

autorregulados.  

Tal autor da regulação, segundo a escola neoclássica, deve sempre buscar a 

concorrência perfeita por meio da atuação conjunta dos entes de mercado, sempre 
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tendendo à diminuição dos custos de transação. Contudo, “(...) ao menos duas das 

premissas básicas deste modelo –a homogeneidade dos produtos e a informação 

completa dos agentes- são inexistentes e irrealizáveis. ”151. Assim, sempre há o risco 

de se estabelecer objetivos de base jurídica com base em dados econômicos que 

nunca poderão ser materializados. 

Tal tipo de situação faz com que a sociedade como um todo seja beneficiada. As 

empresas, dotadas de um ambiente saudável para o seu desenvolvimento econômico, 

estão livres para procurar tecnologias que diminuam o preço de suas atividades, o que 

faz com que os preços dos produtos finais sejam diminuídos, favorecendo o 

consumidor apesar de tal liberdade abrir espaço para a cartelização dos mercados.  

Apesar das críticas acima, a escola neoclássica seria uma das grandes 

defensoras da utilização de Criptomoedas dada a capacidade de inovação do instituto 

e a possibilidade de diminuição dos custos de transação que este poderia trazer. 

Contudo, tal regulamentação tenderia a não levar em consideração normas 

importantes tais como as normas de Compliance atualmente em vigor. 

ESCOLA DA REGULAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

Com base nas duas escolas acima descrita, Calixto Salomão Filho criou a sua 

própria teoria da regulação que tem a difusão do conhecimento econômico e a 

cooperação econômica. 

Esta teoria acredita que os preceitos das escolas clássicas acima descritas são 

demasiadamente limitados para lidar com o fenômeno da atividade econômica vez 

que focam apenas em modelos ideais que nunca serão, na prática, alcançáveis pelos 

entes reguladores. 

Assim, segundo as lições de Calixto Salomão Filho152: 

“(...) tanto a teorização feita pelos marxistas como aquela feita pelos neoclássicos 

demonstraram-se imperfeitas na teoria e ineficazes na prática. Imperfeitas porque 

ambas assentam suas bases sobre pressupostos inexistentes na vida real. (...). 

Ineficazes foram, na prática, ambas, respectivamente pela ausência na coordenação da 

ação e dos limites da ação do Estado e pela total incapacidade de controle do poder 

econômico e redução das desigualdades por ele criadas. ” 
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Desta forma, em vez de se basear em modelos ideais, a teoria da regulação da 

atividade econômica se baseia, assim como as normas jurídicas, em princípios que 

devem sempre ser perseguidos pelos entes reguladores, e não em modelos ideais. 

Tal escola, então, acredita que o mercado não é um ente regulador capaz de 

fazer frente às externalidades sociais e econômicas, positivas ou negativas. Vez que 

o mercado não é um fenômeno cuja totalidade dos efeitos possa ser prevista, 

escolhendo-se aqueles que mais se adequam aos objetivos do ente regulador, não é 

possível atribuir qualquer tipo de objetivo à sua utilização e manipulação. 

Esta teoria acredita que o fundamento jurídico da regulação é a 

procedimentalização das atividades de mercado e não o incentivo a comportamentos, 

fazendo com que o Estado haja por meio da Direção, deixando a indução e a 

participação de lado. Assim, as normas não são obtidas por meio de 

experimentalismos político, mas sim com base em um debate profundo a respeito de 

valores e regras institucionais. 

Ademais, partindo do pressuposto de que “não há regime de direito público que 

consiga mudar – ao menos no que tange às decisões econômicas, a mentalidade 

individualista dos particulares. ”153, não cabe à atuação do mercado ou de entes 

particulares tratar de atividades que gerem grandes externalidades, principalmente 

externalidades sociais, não cabendo monopólio estatal sobre estas, logo, ausência de 

regulação, vez que não existem entes particulares aos quais tal regulação se aplique. 

Quando se trata de setores reguláveis, a regulação deve buscar a 

implementação das seguintes situações: igualdade material (igualdade efetiva de 

oportunidades) e a difusão da informação e do conhecimento econômico. 

Partindo-se do pressuposto que todos têm acesso às informações relevantes a 

respeito do caso e know-how a respeito de como se valer de tais informações, o 

mercado será mais efetivo para todos os envolvidos, dando grande ênfase a políticas 

antitruste e à proteção da concorrência no mercado, um requisito básico para que a 

sociedade e o mercado possam se desenvolver de maneira saudável. 

Contudo, neste cenário, a concorrência desempenha um papel duplo: modela a 

realidade e faz com que o conhecimento econômico seja distribuído entre todos os 

participantes do mercado, incluindo os consumidores. 
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A persecução dos princípios descritos no art. 4º, inciso IV, da Lei 8,078 de 11 de 

setembro de 1990, por meio de regulação de mercado faz com que todos sejam 

favorecidos, o que nos faz crer que a concorrência, e não o mercado, e o valor 

institucional a ser protegido154. 

A regulação deve, então, facilitar a escolha individual e reconhecer o elemento 

valorativo no processo de escolha. Vez que a disseminação de conhecimento é 

incompatível com concentração de poder econômico, os objetivos democráticos 

presentes na carta constitucional serão garantidos. 

Tal escola de pensamento acredita que o Estado pode intervir na economia com 

o objetivo de propulsionar o desenvolvimento econômico e social, contudo, não deve 

se ater às medidas anticíclicas keynesianas. 

Ainda, três princípios basilares devem ser seguidos: a redistribuição, a diluição 

dos centros de poder econômico e político e o estímulo à cooperação155.  

A redistribuição, neste caso, possui o importante papel de providenciar o 

consumo uniforme por toda a sociedade. A aproximação a este tipo de modelo faz 

com que a concentração de poder econômico e informação seja diluída na medida em 

que mais pessoas terão acesso ao mercado e às informações necessárias para 

exercer a sua autonomia e tomar as melhores decisões do ponto de vista econômico. 

A diluição dos centros de poder político e econômico contribuem para a 

disseminação uniforme de conhecimento pela sociedade. Quanto maior é a 

concentração de poder econômico e político, maior é a concentração de informação 

relevante em poucos grupos e esferas de poder, o que faz com que os integrantes da 

sociedade não possam tomar as melhores decisões do ponto de vista econômico. 

O estímulo à cooperação “(...) tem um efeito positivo sobre o processo de difusão 

de conhecimento, na medida em que –como se verá- permitem comparações 

interpessoais de utilidades diretas”156. 

Cabe, então verificar como este método lidaria com as Criptomoedas. Para tanto, 

é necessário retomar a discussão anterior a respeito da sua natureza jurídica. 
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A Criptomoeda facilita a efetivação dos princípios adotados pela escola da 

regulamentação econômica na medida em que todo o sistema foi projetado para 

atingir tais objetivos. 

A redistribuição e o estímulo à cooperação são atingidos quando a mecânica de 

mineração de Criptomoedas é realizada. Esta possibilita que todos tenham um meio 

de acesso à riqueza e, ao mesmo tempo, a tecnologia Blockchain depende da 

realização da checagem das transferências de Criptomoedas pelos próprios 

integrantes do sistema, que sempre compartilham o resultado de seu trabalho com a 

comunidade. 

Além disso, dado o fato de que o sistema pode ser alterado desde que a maioria 

de seus participantes assim decida, gera clara diluição dos centros de poder 

econômico e político. 

Assim, acreditamos que o viés dado pela Escola da Regulação Econômica seria 

o mais indicado para guiar a criação e edição de regulação a respeito do uso de 

Criptomoedas. 

Contudo, dada a opção adotada pelo Brasil de instituição de agências 

reguladoras para os mercados considerados como relevantes e estratégicos (apesar 

de somente haver disposição constitucional sobre a agência reguladora referente às 

atividades relacionadas ao petróleo, conforme os ditames do artigo 21, inciso XI157 e 

artigo 177, parágrafo segundo, inciso III158 da Constituição Federal), a competência 

para a edição da regulamentação a respeito da Criptomoeda gera algumas 

dificuldades em identificar a agência reguladora responsável por tal tarefa. 

Vez que a Criptomoeda pode ser utilizada para diferentes fins, conforme 

descritos nos capítulos I e II da presente dissertação, há a necessidade se verificar 

qual agência reguladora possui competência para regular o instituto. 

                                                           
157 Art. 21. Compete à União: 
(...) 
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, 
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158 Art. 177. Constituem monopólio da União: 
(...) 
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos 
I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
9, de 1995)  
§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: 
(...) 
III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
9, de 1995) 
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Inicialmente, temos a CVM que, nos termos do artigo 1º da Lei 6385/1976 possui 

as seguintes competências: 

Art. 1o Serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo com esta Lei as seguintes atividades: 

(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

I - a emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado; (Redação dada pela Lei nº 10.303, 

de 31.10.2001) 

II - a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; (Redação dada pela Lei nº 

10.303, de 31.10.2001) 

III - a negociação e intermediação no mercado de derivativos; (Redação dada pela Lei nº 10.303, 

de 31.10.2001) 

IV - a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Valores; (Redação dada pela 

Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

V - a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Mercadorias e Futuros; 

(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

VI - a administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários; (Redação dada pela Lei nº 

10.303, de 31.10.2001) 

VII - a auditoria das companhias abertas; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

VIII - os serviços de consultor e analista de valores mobiliários. (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, 

de 31.10.2001 

Os itens V, VI e VIII merecem maior destaque quanto à atuação a CVM no 

mercado de Criptomoedas. 

Assim como já discutido, a Criptomoeda, quando utilizada para realizar a 

atividade de escrituração de documentos, possui as características necessárias para 

que seja enquadrada no conceito de valor mobiliário nos termos da legislação 

brasileira, além do fato de que as Criptomoedas podem ser consideradas como 

Commodities segundo a legislação e jurisprudência brasileiras. 

Com isto, a CM teria a competência de regulamentar sobre as operações 

envolvendo as Criptomoedas. 

Assim, considerando que a Criptomoeda é um ativo financeiro ou uma 

commodity, a sua comercialização e intermediação por empresas poderia fazer com 

que as mesas tivessem de se enquadrar na atividade de corretora de títulos e valores 

mobiliários, fazendo com tais empresas e suas atividades se enquadrassem no inciso 

VII. 

Além disso, o BACEN, nos termos dos artigos 9º, 10º e 11º da lei 4595/1964, 

possui as seguintes atribuições: 
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Art. 9º Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições 

que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário 

Nacional. 

Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil: 

I - Emitir moeda-papel e moeda metálica, nas condições e limites autorizados pelo Conselho 

Monetário Nacional (Vetado)). 

II - Executar os serviços do meio-circulante; 

III - determinar o recolhimento de até cem por cento do total dos depósitos à vista e de até 

sessenta por cento de outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de 

subscrição de Letras ou Obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da Dívida Pública 

Federal, seja através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco 

Central do Brasil, a forma e condições por ele determinadas, podendo: (Incluído pela Lei nº 7.730, 

de 31.1.1989) 

a) adotar percentagens diferentes em função: (Incluído pela Lei nº 7.730, de 31.1.1989) 

1. das regiões geoeconômicas; (Incluído pela Lei nº 7.730, de 31.1.1989) 

2. das prioridades que atribuir às aplicações; (Incluído pela Lei nº 7.730, de 31.1.1989) 

3. da natureza das instituições financeiras; (Incluído pela Lei nº 7.730, de 31.1.1989) 

b) determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em 

financiamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras condições por ele fixadas. (Incluído 

pela Lei nº 7.730, de 31.1.1989) 

IV - receber os recolhimentos compulsórios de que trata o inciso anterior e, ainda, os depósitos 

voluntários à vista das instituições financeiras, nos termos do inciso III e § 2° do art. 19. (Redação 

dada pela Lei nº 7.730, de 31/01/89) 

V - Realizar operações de redesconto e empréstimos a instituições financeiras bancárias e as 

referidas no Art. 4º, inciso XIV, letra " b ", e no § 4º do Art. 49 desta lei; (Renumerado pela Lei nº 

7.730, de 31/01/89) 

VI - Exercer o controle do crédito sob todas as suas formas; (Renumerado pela Lei nº 7.730, de 

31/01/89) 

VII - Efetuar o controle dos capitais estrangeiros, nos termos da lei; (Renumerado pela Lei nº 

7.730, de 31/01/89)\ 

VIII - Ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de Direitos Especiais 

de Saque e fazer com estas últimas todas e quaisquer operações previstas no Convênio 

Constitutivo do Fundo Monetário Internacional; (Redação dada pelo Del nº 581, de 14/05/69) 

(Renumerado pela Lei nº 7.730, de 31/01/89) 

IX - Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas; 

(Renumerado pela Lei nº 7.730, de 31/01/89) 

X - Conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam: (Renumerado pela 

Lei nº 7.730, de 31/01/89) 

a) funcionar no País; 

b) instalar ou transferir suas sedes, ou dependências, inclusive no exterior; 
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c) ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas; 

d) praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida pública federal, 

estadual ou municipal, ações Debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou 

mobiliários; 

e) ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento; 

f) alterar seus estatutos. 

g) alienar ou, por qualquer outra forma, transferir o seu controle acionário. (Incluído pelo Del nº 

2.321, de 25/02/87) 

XI - Estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração 

de instituições financeiras privadas, assim como para o exercício de quaisquer funções em 

órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, segundo normas que forem expedidas pelo Conselho 

Monetário Nacional; (Renumerado pela Lei nº 7.730, de 31/01/89) 

XII - Efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos 

públicos federais; (Renumerado pela Lei nº 7.730, de 31/01/89) 

Art. 11. Compete ainda ao Banco Central da República do Brasil;XIII - Determinar que as matrizes 

das instituições financeiras registrem os cadastros das firmas que operam com suas agências 

há mais de um ano. (Renumerado pela Lei nº 7.730, de 31/01/89) Art. 11. Compete ainda ao 

Banco Central da República do Brasil; 

I - Entender-se, em nome do Governo Brasileiro, com as instituições financeiras estrangeiras e 

internacionais; 

II - Promover, como agente do Governo Federal, a colocação de empréstimos internos ou 

externos, podendo, também, encarregar-se dos respectivos serviços; 

III - Atuar no sentido do funcionamento regular do mercado cambial, da estabilidade relativa das 

taxas de câmbio e do equilíbrio no balanço de pagamentos, podendo para esse fim comprar e 

vender ouro e moeda estrangeira, bem como realizar operações de crédito no exterior, inclusive 

as referentes aos Direitos Especiais de Saque, e separar os mercados de câmbio financeiro e 

comercial; (Redação dada pelo Del nº 581, de 14/05/69) 

IV - Efetuar compra e venda de títulos de sociedades de economia mista e empresas do Estado; 

V - Emitir títulos de responsabilidade própria, de acordo com as condições estabelecidas pelo 

Conselho Monetário Nacional; 

VI - Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis; 

VII - Exercer permanente vigilância nos mercados financeiros e de capitais sobre empresas que, 

direta ou indiretamente, interfiram nesses mercados e em relação às modalidades ou processos 

operacionais que utilizem; 

VIII - Prover, sob controle do Conselho Monetário Nacional, os serviços de sua Secretaria. 

Assim, nos termos do Art. 11, III acima, resta claro que tal instituição possui o 

poder regulamentador sobre atividades relacionadas a meios de pagamento, tal qual 

a Criptomoeda quando esta é considerada como uma moeda, sendo que tal poder 

deve ser sempre utilizado visando o bom funcionamento do mercado e não 
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diretamente visando o lucro dos agentes que nele atuam. Após eventos tais quais a 

crise de 2008, contudo, tal atividade regulatória passou a galgar importância cada vez 

maior dado que tal situação fora gerada pela falta de regulação de uso de instrumentos 

financeiros159. Para que situações como estas não se repitam, os bancos centrais 

devem se manter atualizados quanto às estruturas de mercado usualmente utilizadas 

e quanto às inovações financeiras. 

Tal função regulatória, no contexto de um mundo globalizado, torna-se cada vez 

mais complexa vez que não se deve apenas levar em consideração o cenário local, 

mas também a competitividade das instituições nacionais frente ao mercado 

internacional. Este tipo de papel deve ser estudado com especificidade quando 

lidamos com as Criptomoedas dado o fato de que a utilização deste instrumento 

supera as fronteiras nacionais. 

Existe também uma terceira opção: regulação do uso desta tecnologia por meio 

de lei, vez que a Criptomoeda pode ser considerada como bem em geral, sendo tal 

norma necessária dadas as especificidades do bem que está sendo utilizado. 

Assim como descrito quando lidamos com a natureza jurídica da Criptomoeda e 

a consideramos como um bem, apenas as disposições relativas a contratos de 

comodato e, subsequentemente, contratos de compra e venda, são aplicáveis. 

Contudo, uma série de cuidados devem ser tomados quando levamos em 

consideração os riscos envolvidos ao se celebrar este tipo de contrato. 

Tal poder legiferante advém do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal 

Brasileira, que outorga à União o poder de legislar sobre direito civil, comercial, penal, 

processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, além do 

dever do Estado de zelar pela sua integridade econômica. 

Quanto à especificidades e conteúdo de tal regulação, cabe indicar os pontos 

abaixo. 

Existem alguns pontos importantes que merecem destaque quando lidamos com 

os riscos gerados pelo uso de moedas virtuais: (i) a preservação da unidade de conta, 

(ii) os riscos para a eficácia da política monetária e sua implementação, e (iii) as 

possíveis distorções ao conteúdo informativo dos agregados monetários.  

Conceitualmente, os esquemas de pagamento via Criptomoeda supracitados 

poderiam ter um impacto sobre a estabilidade dos preços e a política monetária 

                                                           
159 ABRAHÃO, Nelson. Direito Bancário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 650 p. 
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nacional na medida em que poderiam afetar a demanda de moeda do banco central e 

interferir no controle da oferta de moeda por meio de operações de mercado aberto. 

Ou seja, a partir do momento em que uma moeda paralela passa a competir com a 

moeda nacional, o uso da moeda nacional obrigatoriamente é diminuído e todo o 

planejamento realizado pelos órgãos governamentais visando controlar a oferta de 

moeda é afetado vez que a demanda é diminuída. 

Em geral, estes regimes podem afetar a estabilidade de preços caso: a) alterem 

substancialmente a quantidade de moeda em circulação; b) tenham um impacto sobre 

a velocidade de circulação da moeda, a utilização de dinheiro, e / ou influenciem a 

medição dos agregados monetários; c) haja uma interação entre as moedas virtuais e 

a economia real160. 

Dada a ausência de dados empíricos específicos a respeito da circulação de 

Criptomoedas no comércio internacional devido ao pouco tempo de uso de 

instrumento, as análises fáticas do primeiro ponto restam prejudicadas. 

No entanto, duas observações devem ser feitas: (I) o cenário acima leva em 

consideração que a oferta de moedas virtuais permanecerá inalterada, o que não pode 

ser garantido vez que a criação de novas moedas por entes particulares pode ocorrer 

a qualquer momento, assim como a aceitação e utilização destas pode aumentar ou 

diminuir exponencialmente de acordo com a demanda de mercado e; (ii) o impacto da 

oferta de moeda em uma moeda real tem que ser avaliado em termos da moeda real 

em si, analisando as flutuações geradas na taxa de câmbio da moeda, ou seja, poderia 

haver um certo impacto mesmo se a oferta de moeda permanecesse estável.  

O segundo aspecto a ser considerado é o impacto que o uso de moedas virtuais 

poderia ter sobre a velocidade do dinheiro, o uso de dinheiro, e/ou influenciar a 

medição dos agregados monetários.  

A velocidade do dinheiro é uma medida de quantas vezes uma unidade de 

moeda é utilizada para comprar bens e serviços produzidos no sistema econômico. 

Uma suposição que podemos é fazer é a de que a velocidade do dinheiro é constante 

no curto prazo, uma vez que se baseia nas características institucionais e tecnológicas 

da economia e estes são assumidos para não mudar no curto prazo161. 

                                                           
160 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Conclusiones de La Abogado General nº C264/14. 
David Hedqvist. Skatteverket. -Relator: SRA. JULIANE KOKOTT. Luxemburgo, 16 de janeiro de 
2015. Conclusiones de La Abogado General. 
161 UNIÃO EUROPÉIA. European Central Bank. União Européia. Virtual currency schemes. 2012. Disponível 

em: <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2016  
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No entanto, não é claro neste momento como as inovações tecnológicas 

apresentadas pelos esquemas de moeda virtual podem afetar a velocidade do 

dinheiro. Como esta é uma indústria de rede, a velocidade dependerá em grande 

medida do número de usuários do esquema de pagamento via moeda virtuais ativos 

(consumidores dispostos a pagar com estas moedas e comerciantes virtuais dispostos 

a aceitar os seus pagamentos). 

Neste aspecto, uma substituição generalizada da moeda do banco central por 

uma moeda virtual poderia reduzir significativamente o tamanho dos balanços dos 

bancos centrais, e, portanto, também a sua capacidade para influenciar as taxas de 

juro de curto prazo.  

Os bancos centrais teriam de olhar para as suas ferramentas existentes para 

lidar com esse risco (por exemplo, tentando impor requisitos de reservas mínimas 

sobre os regimes de moeda virtual). O efeito de substituição também tornaria a tarefa 

de medir agregados monetários mais difícil e, como consequência, afetaria a relação 

entre os agregados monetários como medidores de inflação. 

O terceiro aspecto necessita de uma análise entre a interação das moedas 

virtuais com a economia real. Usuários de Moedas Virtuais estão espalhados ao redor 

do mundo e, portanto, o seu impacto também deve ser analisado globalmente. No 

entanto, se um regime de moeda virtual se focar em um país específico, este poderia 

de fato ter um impacto sobre a oferta de moeda neste162.  

Isto aconteceu na China com o regime de moeda virtual Q-coin, introduzido pela 

empresa Tencent, uma das principais operadoras de telecomunicações do país.  

QQ é um serviço de mensagens instantâneo fornecida por esta empresa que 

também permite que os pagamentos virtuais sejam feitos com Q-Coins. Esta moeda 

pode ser comprada com cartão de crédito ou usando o saldo remanescente em um 

cartão de telefone pré-pago. A taxa de câmbio é fixada contra o yuan. Originalmente, 

esta moeda foi implementada apenas para a compra de bens e serviços fornecidos 

pela Tencent. No entanto, os usuários começaram a usá-la de pessoa para pessoa 

(P2P) para realizar pagamentos e alguns comerciantes também começaram a aceitar 

Q-Coins como meio de pagamento163.  

                                                           
162 UNIÃO EUROPÉIA. European Central Bank. União Européia. Virtual currency schemes. 2012. Disponível 

em: <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2016  
163 CHINA, Banco Central da República Popular da. Comunicado. 2017. Disponível em: 

<http://shanghai.pbc.gov.cn/fzhshanghai/113571/3230012/index.html>. Acesso em: 01 abr. 2017. 
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A moeda virtual passou a ser utilizada como um esquema de pagamento 

paralelo. As autoridades chinesas viram a quantidade de Q-Coins negociadas chegar 

a vários bilhões de yuanes em um ano, depois de sofrerem aumento anual de 

aproximadamente 20%.  

Em junho de 2009, as autoridades chinesas decidiram proibir essa moeda para 

o comércio de bens reais, a fim de "limitar o seu possível impacto sobre o sistema 

financeiro real". Uma definição de uma moeda virtual foi criada e se salientou que só 

seria permitido ser utilizada para a compra de bens virtuais e serviços fornecidos pelo 

seu emissor. 

Tal regulação seria emitida pelos órgãos reguladores brasileiros constituídos na 

atualidade na forma de agências reguladoras ou por meio de legislação própria. 

Esta figura do Estado regulador surgiu devido às necessidades geradas pela 

Crise do estado Social no final da década de 1980 com164: 

“(...) crescimento desmensurado da máquina estatal (figura do polvo de mil tentáculos 

de Norberto Bobbio); crescente endividamento público; falta de recursos para seu 

financiamento; desproporção entre demandas crescentes de provisões materiais e 

incapacidade do sistema de fazer frente á elas; ausência de controle das empresas 

estatais e sua ineficiência.” 

Neste diapasão, cabe explicitar quais são as principais atribuições dos órgãos 

reguladores segundo a legislação brasileira. 

As agências reguladoras surgiram no cenário brasileiro com o intuito de cumprir 

com as disposições descritas no artigo 174 da Constituição Federal do Brasil, ou seja, 

permitir que o Estado exerça o seu papel de agente normativo e regulador da atividade 

econômica. Assim, tais órgãos governamentais têm o intuito de exercer as funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento da economia, sendo que as suas 

normatizações são determinantes para o setor público e indicativas para o setor 

privado. 

Assim, tais agências desenvolvem o papel de reguladoras de mercados sem 

participarem diretamente nestes. Incialmente, o Banco do Brasil tinha natureza mista: 

era ao mesmo tempo órgão regulador de mercado e participante deste, porém, tal 

situação gerava claro conflito de interesses vez que é impossível não se valer, mesmo 

que indiretamente, do papel de ente regulador e não editar normas enviesadas, 

                                                           
164 BOBBIO, Norberto. Dalla struttura alla funzione – nuovi studi di teoria del diritto. Milão: Edizioni di Comunità, 
1977 
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favorecendo a sua própria operação. Assim, em 1985, o BACEN foi fundado, 

adequando o Brasil ao modelo de órgão regulatório já utilizado nos demais países. 

Desta forma, atualmente os órgãos reguladores realizam a “(...) intervenção na 

economia por outras formas que não a participação direta no exercício de atividades 

de tal natureza, significando, assim, o condicionamento, a coordenação e a disciplina 

da atividade econômica privada”165 por meio de uma série de atividades, tais quais a 

edição de normas, o seu cumprimento e a realização das fiscalizações necessárias. 

Contudo, a regulação possui objetivos mais amplos do que o mero 

condicionamento dos agentes de mercado, pois visa zelar pelos interesses do 

equilíbrio de mercado, da melhoria constante dos sistemas a ela associados, e a 

defesa dos interesses tanto das empresas que desempenham as atividades quanto 

dos consumidores finais dos produtos por elas comercializados. Tal atividade 

pressupõe uma postura neutra do regulador quanto aos agentes participantes do 

mercado, sem qualquer comprometimento quanto aos objetivos destes, importando-

se com as regras que deverão por eles ser seguidas, sempre zelando pela equidade 

de oportunidades e a defesa do mercado, não dos seus componentes. 

Segundo as lições de Sabino Cassese, a regulação166: 

“a) no tocante à matéria, que compreende o âmbito de atuação eleito, a regulação 

insere-se nas ações administrativas no campo da economia, constituindo, conforme dito 

acima, modalidade de intervenção econômica; b) no que diz respeito á competência, ou 

seja, o conjunto de tarefas conferidas pelo ordenamento jurídico á Administração, a 

regulação tanto pode compreender o disciplinamento da relações privativas cujo 

funcionamento em conjunto seja considerado de interesse público, tal qual as 

certificações, quanto ás atividades de caráter diretivo, podendo-se citar como hipótese 

a fixação de tarifas públicas; c) quanto aos fins, estão incluídas na regulação tanto a 

preservação, em razão de se evitar que o exercício não controlado de certas atividades 

cause danos aos demais agentes econômicos, aso consumidores, ao meio-ambiente, 

quanto a promoção do bem-estar, realizada não pelo oferecimento direto pelo estado 

de prestações materiais a serem usufruídas pelos cidadãos mas simples atuação 

indireta no sentido de tentar corrigir as falhas de mercado, melhorando seu campo de 

atuação. As prestações, o serviços de forma geral,; d) quanto aos destinatários, a 

regulação produz efeitos reflexos sobre os agentes econômicos em dado setor, 

                                                           
165 BOBBIO, Norberto. Dalla struttura alla funzione – nuovi studi di teoria del diritto. Milão: Edizioni di Comunità, 
1977 
166 CASSESSE, Sabino. La nuova costituzione economica: lexioni. Roma: Laterza, 2004 
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atingindo ainda todos aqueles que venham a ser beneficiados ou prejudicados com a 

intervenção estatal, criando assim relações jurídicas poligonais ou multilaterais.” 

Tais regulamentações terão de se atentar às falhas de mercado geradas pelo 

uso desta nova tecnologia  

Dado o fato de que o mercado de Criptomoedas ainda é muito novo, está sujeito 

a uma série de abusos por parte das empresas que dele participam. Segundo os 

ensinamentos de Vicente Bagnoli167, estas podem se valer, principalmente, de 

assimetria de informações e das externalidades para afetar a competição. 

Neste sentido, cabe explicitar cada uma das situações acima descritas.  

Há a possiblidade de assimetria de informação aos consumidores e aos 

empresários vez que provavelmente não terão muitas informações a respeito deste 

novo sistema e como este opera. É necessário que os participantes do mercado que 

utilize Criptomoedas tenha domínio a respeito do tema vez que as transferências de 

valores e os passos necessários para que a remuneração seja percebida por quem 

de direito são extremamente diferentes dos meios atualmente utilizados. A ausência 

deste tipo de informação faz com que haja uma grande possibilidade de abuso gerado 

por assimetria da informação e descrédito no sistema como um todo. 

Externalidades são descritas como “(...) efeitos colaterais a terceiro não 

envolvido diretamente na relação, causando custos (...) ou até mesmo benefícios. ”168.  

A grande dificuldade na regulação de tal tipo de cenário reside no fato de que o 

Estado terá de instaurar procedimentos a serem seguidos por um sistema que se 

encontra fora da sua esfera de atuação vez que opera dentro de uma rede própria 

mantida e gerenciada pelos próprios usuários e por um sistema independente, sobre 

a qual ele não exerce qualquer tipo de influência enquanto observa os princípios 

inerentes a todas as atividades que podem utilizar Criptomoedas. 

Neste caso, a rede desenvolvida pelo sistema de moedas virtuais tem a 

vantagem de não passar por uma série de riscos associados ao uso de tecnologias 

de rede vez que há baixo risco de dominação da rede por uma única entidade ou 

pequeno grupo de entidades. 

Além de tal questão, devemos levar em consideração a autorregulação de 

mercado aplicada a esta nova realidade. 

                                                           
167 BAGNOLI, Vicente. Direito econômico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 191. 
168 BAGNOLI, Vicente. Direito econômico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 191. 
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A autorregulação exerce um papel de extrema importância em cenários em que 

o Estado ainda não se manifestou ou tem dificuldade de se manifestar.  

A partir do momento em que o mercado de Criptomoedas gera uma série de 

dificuldades à atuação do Estado, os seus participantes diretos têm muito mais 

liberdade e muito mais responsabilidade na sua atuação. Os participantes têm de 

idealizar e implementar medidas que façam com que a utilização de Criptomoedas 

seja aceita pelo mercado como um todo e pela opinião popular, apresentando suas 

vantagens e minimizando os seus riscos.  

Tais medidas, acima de tudo, têm de prezar pela cooperação dos agentes de 

mercado, e precisam ajudar a construir um cenário no qual o uso de Criptomoedas 

seja dotado de procedimentos próprios e de fácil assimilação por todos os usuários 

do sistema (consumidores e empresas), deixando de esconder aspectos importantes 

do seu funcionamento.  

 

 

4.2. AUTORREGULAÇÃO 

Devido à ausência de regulação efetiva a respeito do uso de Criptomoedas e das 

empresas que fazem parte deste mercado, a autorregulação tem um papel deveras 

importante na atribuição de solidez e criação de normas padrão a serem adotadas. 

Nos termos da lição de Otavio Yazbek169: 

“Pelo Termo autorregulação, entende-se basicamente a regulação e fiscalização, por 
parte dos próprios membros da indústria organizados em instituições ou associações 
privadas, de suas atividades, com vistas à manutenção de elevados padrões éticos. 
Assim, ao invés de haver uma intervenção direta do Estado, sob a forma de regulação 
dos negócios dos participantes do mercado, estes se autopoliciam no cumprimento dos 
deveres legais e dos padrões éticos consensualmente aceitos. ” 
 

Podemos, ainda, verificar a definição de Santana e Guimarães170: 

“Auto-regulação é a regulação promovida pelos próprios agentes econômicos a que a 
norma se destina. Os próprios agentes são os maiores interessados em contar com 
regras claras e de qualidade, pois disso depende a existência de um ambiente favorável 
aos negócios. Pressupõe-se ainda que eles possuem os conhecimentos técnicos 
característicos de seus ramos de atuação e, por isso, podem ser até melhores que o 
regulador estatal na elaboração de regras e na identificação de problemas.” 
 

                                                           
169 YAZBEK, Otavio. AUTORREGULAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS NO BRASIL. In: COELHO, Fabio Ulhoa 
(Org.).TRATADO DE DIREITO COMERCIAL. SÃo Paulo: Saraiva, 2014. Cap. 142. p. 250-265. 
170 SANTANA, Maria Helena dos Santos Fernandes de; GUIMARÃES, Juliana Paiva. Mercado de valores 
mobiliário: evolução recente e tendências. In: Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais RDB. Ano 11, 
n. 41, jul-set/2008.  
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Assim, podemos concluir que a autorregulação, assim como a regulação 

clássica, possui diversas características próprias, funcionando com base em aspectos 

diferentes da atividade de regulação tradicional, porém, tem uma característica 

intrínseca que a diferencia da regulação tradicional: os próprios componentes do 

mercado emitem as normas que regularão a sua atividade, o que gera grandes 

mudanças na maneira como esta é elaborada, percebida e cumprida. 

Contudo, a autorregulação possui status de contrato quando confrontada com a 

legislação propriamente dita, o que faz com que somente gere efeitos entre as 

pessoas que aderiram a ela. 

Cabe indicar que, apesar do fato de que os próprios integrantes do mercado 

instituem as normas que regulam a atividade, o papel de verificação do cumprimento 

das normativas geralmente não recai sobre uma empresa específica, mas sim sobre 

uma entidade formada por todos os aderentes da autorregulação, centralizando tal 

papel em um órgão que representa os interesses de todos os envolvidos, e não 

apenas de um integrante, diminuindo o risco de captura de tais instituições. 

Destacamos que a autorregulação ora explicitada não se limita à adoção de soft 

law pelos integrantes do mercado. O descumprimento de tais normas gera efetiva 

punição ao infrator, punições estas aplicadas pela própria instituição responsável pela 

averiguação do cumprimento das normativas. 

Além disso, a aderência à autorregulação, ao contrário da regulação tradicional 

imposta pelo Estado que deve ser seguida independentemente da sua natureza, em 

alguns casos é inteiramente voluntária, instaurando-se mediante a assinatura de 

contrato de associação ou instrumento particular semelhante.  

Frise-se que a autorregulação, na condição de normatização voluntária adotada 

via contrato, nunca pode ir de encontro à lei ou à regulação imposta pelo Estado, que 

é detentor do poder legiferante. Assim, sempre terá o condão de enrijecer as 

condições mínimas já impostas pelo Estado ou indicar comportamentos em caso de 

ausência de lei, sempre zelando pelo bem-estar da sociedade e pela continuação e 

expansão do mercado. 

A adoção de tais normas faz com que a empresa se comprometa a manter um 

padrão de excelência e qualidade diferenciado, aumentando a confiança depositada 

na instituição pelo mercado e pela sociedade. Contudo, vez que em alguns casos 

grandes quantidades de participantes do mercado aderem à autorregulação, 

empresas que não instituem tais normas passam a não ser bem vistas. 
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A autorregulação gera grande impacto no mercado de Criptomoedas vez que os 

órgãos reguladores nacionais ainda não emitiram decisões relevantes a respeito do 

tema. Assim, com o objetivo de gerar maior credibilidade ao mercado, os próprios 

participantes deste emitiram normas para regular a atividade. 

Tais normas são necessárias para que a utilização de Criptomoedas seja aceita 

com maior facilidade pela sociedade. Vale relembrar que as Criptomoedas, apesar de 

suas grandes vantagens, não possuem boa fama perante os órgãos nacionais e 

internacionais, empresas e pessoas. 

Basta realizar uma breve busca na internet para verificar que o principal uso 

citado para a Criptomoeda, dada a dificuldade de rastreio gerada pela sua estrutura, 

é associado a atividades ilícitas, tais como tráfico de drogas. A instituição de 

autorregulação pelos participantes do mercado é uma tentativa de melhorar a imagem 

do seu produto perante a sociedade. 

A partir do momento em que a Criptomoeda conta com condições mínimas e 

uniformes de utilização, ela passa a ser detentora de maior credibilidade e, 

consequentemente, passa a ser utilizada por um número maior de pessoas e 

empresas. 

Assim, cabe discorrer a respeito do funcionamento, vantagens e desvantagens 

da autorregulação para que, em seguida, possamos nos aprofundar nas medidas 

efetivamente tomadas pelas atuais participantes do mercado brasileiro. 

Dito isso, a autorregulação pode surgir de duas maneiras diferentes: mediante 

interesse dos próprios participantes do mercado ou mediante ordem legal para tanto. 

A autorregulação editada por força de lei e supervisionada por órgão estatal é a 

mais tradicional no Brasil, sendo que podemos citar a autorregulação exercida pelas 

bolsas de valores brasileiras como um exemplo de tal comportamento. 

Nos termos do artigo 8º, §1º, e artigo 17 da Lei 6.385 de 7 de dezembro de 1986, 

as bolsas de valores possuem autonomia própria para editar a sua própria regulação, 

porém, devem fazê-lo mediante supervisão por parte da CVM, no entanto, tais 

poderes de supervisão nunca foram bem explicados na legislação brasileira, sempre 

partindo do pressuposto que a punição dos agentes infratores cabia à própria CVM171.  

                                                           
171 Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) 32/98, julgado em 06.05.2004, disponível em www.cvm.gov.br. 
“Voto do Diretor Luiz Antonio: “É meu entendimento que quando o regulador (no caso o Conselho Monetário 
Nacional) defere à auto-regulação competência para instaurar inquéritos e processos administrativos, naturalmente 
não autoriza ao regulador que adote procedimentos contra o ente auto-regulador porquanto divirja das medidas 
que adotou. Evidentemente, caso nenhuma medida tenha sido adotada, pode a CVM questionar este fato. De outro 
lado, não pode a CVM pretender punir o auto-regulador quando diverge da medida adotada pelo auto-regulador. 
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A autorregulação editada por inciativa dos próprios integrantes do mercado já é 

uma realidade no Brasil, assim como ocorreu no caso das Criptomoedas, já foi 

desenvolvida no Brasil em ao menos duas áreas: a Bolsa de Valores de São Paulo 

(hoje BM&F Bovespa S.A.), com a implementação das normas do Novo Mercado em 

2000 e pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID com a com a 

edição, implementação e constante atualização de normas e modelo de fiscalização 

de mercado. 

Em ambos os casos acima citados o mercado necessitava de maior solidez para 

poder operar, e tal solidez não seria gerada pela atividade estatal por uma série de 

razões que variavam desde a ineficiência na edição de leis, que criaria a regulação 

necessária após o momento em que esta seria efetiva, até a falta de preparo e 

desconhecimento do mercado por parte dos legisladores e reguladores nacionais 

cujas normas muitas vezes não cumpriam as condições necessárias para que o 

mercado pudesse aflorar. 

Assim, a Bolsa de valores, com o objetivo de incrementar o mercado de capitais 

brasileiro, instaurou o novo mercado, “um padrão de governança corporativa 

altamente diferenciado (...) que se tornou o padrão de transparência e governança 

exigido pelos investidores para as novas aberturas de capital (...)”. 

Nos termos explicitados pela BMF&BOVESPA172: 

Na última década, o Novo Mercado firmou-se como uma seção destinada à negociação 
de ações de empresas que adotam, voluntariamente, práticas de governança 
corporativa adicionais às que são exigidas pela legislação brasileira. A listagem nesse 
segmento especial implica na adoção de um conjunto de regras societárias que ampliam 
os direitos dos acionistas, além da adoção de uma política de divulgação de informações 
mais transparente e abrangente. 
 

                                                           
Não me parece que caiba julgar o julgamento. O auto-regulador tem competência para tomar as medidas que 
entender conveniente e se as medidas tomadas são diferentes daquelas que a CVM entende adequadas, é uma 
questão de julgamento, de opinião e daí não advém, segundo penso, responsabilidade disciplinar. Não ficou 
caracterizada negligência, ressalvo. Quanto mais, ressalve-se, quando se fala de aferição de indícios e provas, 
onde incide, inequivocamente, o princípio do livre convencimento. E não é por outra razão, aliás, que a regulação 
dispõe expressamente que o poder disciplinar das bolsas de valores não exclui o da CVM e sendo assim a CVM 
pode adotar os procedimentos que entender adequado, como aliás o fez no presente caso. (...) E eu tenho aqui 
uma posição, que repito não é nova, que quando se delega para a auto-regulação — e nesse sentido, num primeiro 
momento, pelo menos, quem delega abre mão de exercer o julgamento — não compete, no meu modo de ver, por 
discordar do julgamento e entender que um ou outro caminho deveria ser tomado ou seria mais indicado, por isso 
punir a pessoa que exerceu seu julgamento de uma forma razoável, ainda que não seja, no entendimento da 
Comissão de Valores Mobiliários ou de quem quer que seja, o julgamento que entende melhor. Essas cabeças 
podem pensar diferentemente.” 
172 BMF&BOVESPA;. Segmentos de listagem. 2015. Disponível em: 

<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/novo-mercado/>. Acesso em: 10 
abr. 2017. 



85 
 

O resultado de tais medidas foi o aumento substancial da quantidade de 

aberturas de capital de empresas nos anos seguintes dado o alto grau de confiança 

que foi gerado pela adoção de normas do Novo Mercado, associado a condições 

econômicas favoráveis no Brasil.  

A ANIBID tomou um rumo diferente na elaboração de sua autorregulação. A 

instituição emitiu códigos de conduta de agentes de mercado com o objetivo de 

unificar as práticas e condições adotadas pelos bancos de investimentos aderentes, 

o que facilitava a realização de operações financeiras e aumentava o grau de 

confiança do mercado nas instituições participantes, dada a maior previsibilidade com 

relação a suas operações e o elevado nível de auditoria e controle aos quais tais 

bancos de investimentos deveriam ser submetidos. 

Segundo as lições de Trindade e Menezes173: 

A Auto-regulação voluntária da Anbid tem tido bastante êxito na imposição de condutas 
a seus associados. O fato de os Códigos não se ampararem nem em lei, nem em 
regulamentação instituidora, significa que sua edição só é possível quando há razoável 
grau de consenso, entre os que vão ser afetados, a respeito dos assuntos tratados nos 
documentos que serão editados. 
 

Assim, temos outro grande exemplo de atividade autorregulatória no cenário 

nacional. 

Já existem exemplos de autorregulação voluntária relacionada ao uso de 

moedas virtuais, assim como a iniciativa da DATA. 

Com o objetivo de instaurar tais práticas de mercado, instituições tais como a 

DATA foram criadas pelos próprios participantes do mercado. Estas buscam agir em 

conjunto com os órgãos governamentais envolvidos na elaboração de políticas e junto 

ao mercado em si para criar uma cultura de transparência e lisura no mercado de 

Criptomoedas174. Tomemos como exemplo a Consumers Practice Guidelines editadas 

pela DATA175 que instauram uma série de medidas a serem tomadas pelos 

participantes do mercado, tal qual a recomendação de que todos os envolvidos em 

operações com Criptomoedas tenham total ciência do seu funcionamento e seus 

efeitos. 

                                                           
173 TRINDADE, Marcelo; SANTOS, Aline de Menezes. REGULAÇÃO E AUTO-REGULAÇÃO NO BRASIL E A 
CRISE INTERNACIONAL. 2010. Disponível em: <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/assets/file/BSM-Artigo-

MarceloTrindade-e-AlineMenezesSantos.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2016. 
174 DATA, Digital Asset Transfer Authority -. CONSUMER PRACTICES GUIDELINES. 2010. Disponível em: 

<http://pt.slideshare.net/DataSecretariat/data-working-group-consumer-best-practices>. Acesso em: 11 ago. 2016. 
175 Ibidem 
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Além de ser um dos principais motivos de criação de diversas Criptomoedas, a 

disseminação de informação a respeito do seu funcionamento e da economia como 

um todo é de extrema importância a estes instrumentos que ainda são tratados com 

desconfiança pela maioria dos participantes do mercado. A partir do momento que os 

a utilização das Criptomoedas começar a ser apresentada e discutida, a sua aceitação 

e utilização tende a aumentar dado o fato de que esta constitui uma nova, única e 

inovadora opção para o consumidor e para o empresário. 

Assim, visto como a autorregulação funciona e quais são as suas principais 

modalidades, cabe verificar quais seriam as principais vantagens e desvantagens 

associadas a sua implementação e elaboração. 

Na condição de processo permanente e ininterrupto, a autorregulação pode 

trazer grandes vantagens ao mercado. 

Entre elas, encontra-se a grande eficiência na elaboração de normas que são 

editadas rapidamente e por pessoas com elevado conhecimento prático e teórico a 

respeito da matéria. 

A regulação e normatização tradicionais passam por prolongados processos 

legislativos, necessários para garantir a proteção do interesse público, para serem 

efetivamente editadas e para que possam adquirir vigência e cogência. Já as normas 

elaboradas pelos entes autorreguladores tendem a passar por um processo similar, 

porém muitos mais condensado devido a uma série de razões.  

A autorregulação será adotada por uma quantidade muito menor de entes do 

que a regulação ou a lei efetivamente dita, ou seja, a quantidade de situações gerais, 

futuras e incertas envolvidas é muito menor. 

Além disso, os órgãos autorreguladores tendem a ser dotados de corpo técnico 

especializado com grande experiência no campo de atuação específico. Assim, o 

assunto é discutido com maior agilidade e profundidade. 

A edição de uma norma pelos próprios interessados tende a ter uma aceitação 

muito maior pelo mercado, diminuindo a litigiosidade normalmente gerada pela 

implementação de nova normatização. Além disso, a especialização dos consultores 

envolvidos no processo e a rapidez de adequação acima citadas também contribuem 

para este cenário. 

A partir do momento em que os órgãos autorreguladores passam a auxiliar o 

Estado, que ainda tem o poder de revogar ou alterar qualquer norma adotada pelos 

agentes de mercado por meio de lei, a atividade autorregulatória alivia a carga de 
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trabalho do poder legislativo vez que o auxilia na tomada de decisões e possibilita que 

o Estado possa se focar em questões de maior abrangência. 

A liberdade de atividade dos entes regulados é privilegiada com uma postura 

que favorece a autorregulação vez que os participantes do mercado têm mais 

liberdade ao desenvolver as suas atividades.  

Apesar das vantagens acima descritas, temos de citar como a atividade 

autorregulatória pode causar situações adversas à sociedade. 

Inicialmente, pode-se verificar que a elaboração das normas a serem seguidas 

pelos próprios participantes do mercado gera um risco concorrencial vez que estes 

podem se aproveitar do poder que lhes foi concedido para impor barreiras à entrada 

de novas empresas, além de favorecer posições dominantes. 

Assim, os principais players do mercado podem impor regras impossíveis de 

serem cumpridas por diversas razões (que podem variar entre condições de 

infraestrutura até obrigatoriedade de auditoria) aos demais concorrentes.  

Ademais, é difícil desvencilhar a emissão de autorregulação da figura do conflito 

de interesse pois se coloca o poder de delimitação das regras nas mãos das pessoas 

que vão segui-las. Tal cenário favorece a edição de normas sem as condições 

necessárias para gerar efetiva alteração no mercado assim como o combate às 

imperfeições de mercado. 

Vez que a autorregulação não é de aderência obrigatória, há o constante risco 

da presença de free riders, que se aproveitam das melhores condições de mercado 

sem aderir aos padrões impostos pelas demais empresas que dele participam. Assim, 

estas empresas desfrutam de todos os bônus sem incorrer em nenhum ônus, ou seja, 

sem realizar qualquer uma das atividades que geraram tal situação.  

Apesar das vantagens supracitadas, a autorregulação plena, sem nenhum tipo 

de intervenção estatal, gera uma série de riscos. Assim, com o objetivo de fazer com 

que seja possível extrair todas as vantagens possíveis de ambos os sistemas, grande 

parte das jurisdições adota um modelo híbrido no qual instituições possuem poder 

limitado de autorregulação e exercem tais prerrogativas sob constante supervisão 

estatal. 
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5. TENTATIVAS LEGISLATIVAS PARA A REGULAMENTAÇÃO DO USO DE 

MOEDAS VIRTUAIS NO MUNDO 

O surgimento e uso de Criptomoedas gerou uma grande quantidade de 

respostas por parte de diversas instituições privadas e públicas ao redor do mundo, 

especialmente bancos centrais e instituições financeiras.  

Muitos de tais comunicados buscam acalmar o mercado que, dada a ausência 

de normas a respeito do assunto, precisa saber como lidar com a Criptomoeda.  

Com base nas discussões anteriores, ressaltaremos as principais ações 

tomadas por Estados, indicando também os avanços no campo por parte do Brasil. 

Com o objetivo de facilitar a visualização da regulamentação, apresentamos a 

tabela abaixo, que contém as principais decisões e normas a respeito do caso nas 

jurisdições que já se manifestaram a respeito do caso176. 

 

QUADRO 6 - REGULAMENTAÇÃO DO USO DE MOEDAS VIRTUAIS 

Jurisdição 

Lavagem de 
dinheiro e 

financiamento 
ao terrorismo 

Tributação 
Advertências 

e aviso ao 
consumidor 

Licença / 
registro de 

intermediadoras 
de moedas 

virtuais 

Setor 
financeiro, 

advertências 
ou 

banimento 

Proibição 
de 

emissão 
e/ou uso 

ARGENTINA Aviso de riscos --- 
Advertência 

ao consumidor 
--- 

Advertência 
da 

necessidade 
de reporte 

--- 

BOLÍVIA --- --- --- --- --- Sim 

CANADÁ 
Alterou a 
regulação 
existente 

Tratamento 
fiscal 

esclarecido 

Parecer 
consultivo 

Incorporou em lei 
existente 

--- --- 

CHINA --- --- --- --- Baniu --- 

FRANÇA 
Aplicação de 

regulação 
existente 

Tratamento 
fiscal 

esclarecido 

Advertência 
ao consumidor 

--- --- --- 

ALEMANHA 
Aplicação de 

regulação 
existente 

--- --- --- --- --- 

ITÁLIA --- --- 
Advertência 

ao consumidor 
--- Advertiu --- 

JAPÃO 
Pretensão de 
introdução de 

nova regulação 
--- 

Advertência 
ao consumidor 

Pretensão de 
introdução a uma 
nova regulação 

--- --- 

RÚSSIA 
Aplicação de 

regulação 
existente 

--- 
Advertência 

ao consumidor 
--- --- 

Sim, via 
projeto de 

lei 

                                                           
176 BARBOSA, Tatiana C. M.. A REGULAÇÃO DE MOEDAS VIRTUAIS. In: BARBOSA, Tatiana Casseb Bahr de 
Miranda et al. A REVOLUÇÃO DAS MOEDAS VIRTUAIS: BITCOINS E ALTCOINS. São Paulo: Revoar, 2016. 
Cap. 4. p. 116-132. 
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CINGAPURA 
Aplicação de 

regulação 
existente 

Tratamento 
fiscal 

esclarecido 

Advertência 
ao consumidor 

--- --- --- 

ÁFRICA DO 
SUL 

--- --- 
Advertência 

ao consumidor 
--- --- --- 

REINO 
UNIDO 

Aplicação de 
regulação 
existente 

Tratamento 
fiscal 

esclarecido 
--- --- --- --- 

ESTADOS 
UNIDOS 

Tratamento 
fiscal 

esclarecido 
(federal) 

Tratamento 
fiscal 

esclarecido 
(federal) 

--- Estado licenciou --- --- 

AUSTRÁLIA --- 
Equivalente ` 

moeda 
tradicional 

--- 
Equivalente a 

moeda tradicional 

Equivalente a 
moeda 

tradicional 
--- 

Além disso, com base nas respostas emitidas pelos bancos centrais e demais 

instituições encarregadas da regulação do mercado financeiro em âmbito 

internacional, descreveremos as três decisões tomadas até o presente momento pela 

grande maioria dos países: a abolição do uso de Criptomoedas, a regulação do uso 

de Criptomoedas e a ausência de resposta regulatória. 

 

5.1. AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO EFETIVA 

Inicialmente, cabe destacar o posicionamento das entidades que escolheram 

não emitir qualquer tipo de posicionamento a respeito de como a Criptomoeda deve 

ser utilizada. 

Grande quantidade destes documentos possuem um fio condutor em comum:  

Incialmente, citamos o caso brasileiro. 

Assim como já indicado, o BACEN já emitiu comunicado indicando que as 

Criptomoedas não se equivalem à moeda virtual e que o seu uso não é regulado pela 

instituição. A CVM não ofereceu um posicionamento claro a respeito do tema, 

limitando-se a negar a averiguação de caso envolvendo Criptomoedas, dispensando 

o pedido por razões formais. 

Assim, não há efetiva regulação a respeito do tema em solo nacional. 

Contudo, o projeto de Lei 2.303/2015, de autoria do Deputado Federal Áureo 

Lídio Moreira Ribeiro, apresentado em 08 de julho de 2015, “dispõe sobre a inclusão 

das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de "arranjos de 
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pagamento" sob a supervisão do Banco Central” e, atualmente, é o único que busca 

incluir a Criptomoeda na realidade Brasileira177. 

Tal projeto de lei busca incluir as Criptomoedas (moedas virtuais) no inciso I do 

art. 9º da Lei 12.865, de 09 de outubro de 2013, fazendo com que o pagamento por 

meio de Criptomoedas se equivalha aos arranjos de pagamentos, acima citados. 

Assim, caso tal projeto de lei obtenha êxito e seja promulgado, as moedas virtuais 

passarão a ser consideradas como ativos financeiros e a regulamentação do tema 

será responsabilidade do BACEN. 

Este projeto de lei se valeu do estudo realizado pelo Banco Central Europeu 

denominado “Virtual Currency Schemes” 178 como base para averiguar os principais 

riscos gerados pela utilização de Criptomoedas no Brasil assim como pelo 

comunicado emitido pelo BACEN. 

Contudo, a resposta oferecida pelo projeto de lei supracitado não é satisfatória 

vez que vai de encontro à legislação nacional. Assim como já indicado, a Criptomoeda, 

à luz da legislação nacional, não pode ser considerada como Moeda dado o fato de 

que este instrumento não atende aos requisitos necessários para ser enquadrado 

como moeda.  

Além disso, o uso de Criptomoedas no Brasil já foi regulamentado para fins 

tributários. 

Nos termos do documento intitulado Perguntas e respostas – IRPF 2016179, a 

Secretaria da Receita Federal indica que as moedas virtuais, como a Bitcoin, “muito 

embora não sejam consideradas como moeda nos termos do marco regulatório atual, 

devem ser declaradas na Ficha Bens e Direitos como “outros bens”, uma vez que 

podem ser equiparadas a um ativo financeiro”. Além disso, as Criptomoedas “(...) 

devem ser declaradas na Ficha Bens e Direitos como “outros bens”, uma vez que 

podem ser equiparadas a um ativo financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor 

de aquisição. ”. 

Ressalta-se que a Receita Federal faz a seguinte ressalva quanto à declaração 

de qualquer valor relacionado ao uso de Criptomoedas180: 
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“Como esse tipo de “moeda” não possui cotação oficial, uma vez que não há um 

órgão responsável pelo controle de sua emissão, não há uma regra legal de 

conversão dos valores para fins tributários. Entretanto, essas operações deverão 

estar comprovadas com documentação hábil e idônea para fins de tributação. ” 

Assim, o Brasil, atualmente, encontra-se em uma situação preocupante vez que 

a única resposta efetiva dada pelo Estado quanto à regulação do uso de Criptomoedas 

não corresponde ao descrito na legislação nacional. 

A União Europeia já iniciou a sua atividade jurisdicional relacionada à 

Criptomoeda. O Tribunal de Justiça de União Europeia emitiu parecer indicando qual 

é o tratamento tributário das operações envolvendo a conversão de Criptomoedas em 

moedas tradicionais181, cabendo destacar que tanto a Autoridade Bancária Europeia 

(European Banking Authority)182 como o Banco Central Europeu (European Central 

Bank)183 já emitiram posicionamento a respeito do uso e dos riscos associados às 

Criptomoedas. Não houve a emissão de regulação efetiva por qualquer dos órgãos, 

porém estes sempre indicam que o uso de Criptomoedas, apesar de apresentar uma 

evolução tecnológica, expõe o sistema financeiro a risco na medida em que as 

legislações de Compliance e prevenção à lavagem de dinheiro não são aplicadas na 

utilização de tal instrumento 

Especificamente, a Autoridade Bancária Europeia destacou que, em virtude do 

fato de que as Criptomoedas não serem reguladas, elas expõem os consumidores ao 

risco de perder o seu dinheiro além de eventuais aplicações de sanções na esfera 

tributária (que foi alvo de discussão em 2015). 

Tal posição é muito semelhante àquela adotada pelo BACEN no seu comunicado 

ao mercado, demonstrando que a primeira reação das entidades financeiras estatais 

tende a ser conservadora, ou seja, estas cumprem a sua função avisando a quem 

interessar da existência e de alguns dos riscos associados ao uso de Criptomoedas, 

porém, não se manifestam a respeito das suas possibilidades e não dão nenhum 

direcionamento a respeito da regulação que será emitida a respeito do tema. 
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O Banco Central Europeu também se manifestou quanto ao tema no documento 

denominado Arranjos de Moeda Virtual (Virtual Currency Schemes)184 e em um 

parecer jurídico a respeito do tema185. 

Em tal documento, o Banco Central Europeu disserta em termos gerais a respeito 

de Criptomoedas e alerta o mercado e a sociedade para alguns dos riscos ligados à 

utilização destas, tal qual a ausência de qualquer banco central na emissão de 

Criptomoedas, não havendo qualquer tipo de respaldo ou supervisão por parte destes 

em operações envolvendo Criptomoedas. 

O Banco Central Europeu se isentou da responsabilidade de, ao menos no 

presente momento, de emitir qualquer tipo de regulação a respeito do uso de 

Criptomoedas por entender que isto não faz parte de sua competência, porém, 

também destaca que tal situação pode mudar no futuro caso este meio de pagamento 

passe a apresentar riscos ao sistema financeiro tradicional. 

A posição do BACEN a respeito da natureza jurídica da Criptomoeda é 

extremamente similar à posição do BCE na medida em que ambos diferenciam a 

moeda digital (recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que 

permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento, emitidas por governos 

soberanos), tal qual os arranjos de pagamento regulamentados pela Lei 12.865 de 

2013, da moeda virtual (“um tipo de dinheiro não regulamentado, digital, que é emitido 

e, geralmente, controlado por seus desenvolvedores, e utilizado e aceito entre os 

membros de uma comunidade virtual específica”). 

A BaFin186 emitiu um comunicado no mercado a respeito de Bitcoins e demais 

Criptomoedas similares em 17 de fevereiro de 2014, indicando qual é a natureza 

jurídica deste instrumento, quais são os principais riscos na sua utilização, dando 

especial importância ao fato de que esta instituição não tem nenhum tipo de poder 

sobre as operações que envolvem o uso de Criptomoedas.  

Além disso, a autoridade alemã aborda o tema em outro comunicado ao 

mercado, emitido em 17 de junho de 2014, que lida com a atividade de compra e troca 

de Bitcoins e a necessidade ou não de autorização para a realização deste tipo de 

atividade, e nos relatórios anuais de 2013187 e 2014188. 
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O Banco Central Colombiano emitiu a Comunicação ao mercado JDS-28528189, 

indicando que as Criptomoedas não possuem curso legal, não havendo obrigação por 

parte de nenhum estabelecimento de aceita-las como meio de pagamento, e que a 

sua utilização não segue a regulamentação emitida pela instituição. 

Além disso, a Superintendência Financeira da Colômbia emitiu a Carta Circular 

29 de 2014 em 26 de março de 2014190, esclarecendo que a aquisição e utilização de 

moedas virtuais como meio de pagamento expõe os envolvidos a uma série de riscos, 

entre eles: moedas virtuais não contam com as garantias associadas ao uso da moeda 

nacional emitida pelo Banco Central, não existem mecanismos capazes de garantir a 

finalização de operações que se valham destes instrumentos, o caráter internacional 

das moedas virtuais dificulta a definição da jurisdição aplicável, dentre outros. Nenhum 

benefício associado à utilização de moedas virtuais fora citado.  

Não há regulação específica a respeito do uso de Bitcoins no Canadá, contudo, 

as moedas virtuais são consideradas como serviços financeiros. 

Assim, para todos os efeitos legais, empresas que se utilizem desta tecnologia 

são consideradas como instituições financeiras, devendo respeitar todos os 

parâmetros presentes na legislação canadense a respeito do tema, especialmente o 

uso destes instrumentos deve respeitar o Bank Act editado em 1991191. 

Contudo, este tipo de situação gera uma série de questões que devem ser 

levantadas. 

Assim como em diversas outras jurisdições, a atividade bancária é fortemente 

regulada no Canadá, o que faz com que empresas ainda bastante frágeis tenham de 

obedecer a uma série de normas bastante estritas que ditam como a empresa deve 

ser formada, quais ativos devem fazer parte desta, regulações específicas a respeito 

de diretoria e administração que impõem uma série de dificuldades à utilização de 

Criptomoedas. 

Assim, corre-se o risco de impedir o florescimento e continuidade de tal atividade 

no Canadá dado o alto grau de regulação ao qual os atuais players do mercado estão 

sujeitos. Neste caso, apenas os bancos canadenses atualmente abertos teriam 
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condições de prestar estes serviços, o que faz com que grande parte das vantagens 

oferecidas pela Criptomoeda (menores custos, agilidade, etc.) sejam mitigados. 

Quando verificamos o atual estado da regulação do instrumento no Reino Unido, 

podemos observar que a jurisdição apresenta animação com relação ao uso de 

moedas virtuais, destacando os benefícios advindos da utilização da tecnologia, 

porém não emitiu regulação a respeito do assunto.  

Com o objetivo de verificar os possíveis riscos e benefícios gerados pelas 

moedas virtuais a autoridade monetária do Reino Unido laçou um pedido de 

informações a respeito de Criptomoedas à sociedade, cujas respostas e 

considerações emitidas foram compiladas em documento próprio192. 

Além disso, o Reino Unido já definiu as diretrizes relacionadas à tributação de 

moedas virtuais em parecer específico, o “Revenue and Customs Brief 9 (2014): 

Bitcoin and other cryptocurrencies”193. Este parecer descreve que as operações de 

mineração de moedas virtuais estão isentas do Value Added Tax, tributo similar ao 

Imposto sobre produção Industrial, cobrado na medida em que o valor da mercadoria 

sofre incremento devido a sua alteração, definido pelas normas da União Europeia, 

porém, os produtos beneficiados serão objeto de VAT nos termos da legislação 

comum. 

Além disso, o comunicado aborda uma série de outros tributos: o Corporation 

Tax (CT), tributo cobrado sobre o lucro de empresas, que pode ser cobrado quando a 

empresa utiliza Criptomoedas, aplicando-se as normas relativas à tributação em caso 

de uso de moeda estrangeira; o Income Tax (IT), cobrado sobre a renda de pessoas 

físicas, também se vale das normas relativas à tributação de investimentos em moeda 

estrangeira e; o Chargeable Gains Tax (CT ou CGT), cobrado sobre o patrimônio de 

pessoas físicas, utilizando-se os ganhos ou perdas efetivas gerados por Criptomoedas 

como base de cálculo.  

Contudo, o tratamento tributário relacionado aos tributos acima não é final e 

vinculativo vez que as normas serão efetivamente reguladas de acordo com os 

precedentes judiciais, respeitando a tradição do common law presente no país. 
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O tema é constantemente discutido em âmbito internacional, porém, podemos 

observar alguns padrões nas decisões emitidas até o momento. 

 

5.2. PAÍSES QUE REGULARAM O USO DE CRIPTOMOEDAS 

Os Estados Unidos da América se destacam pela adoção ao uso de 

Criptomoedas vez que foram o primeiro país a emitir efetiva regulação a respeito do 

tema, delimitando a maneira em que este novo instrumento deve ser integrado à 

economia local. 

O comunicado 2014.21, emitido pelo IRS em 25 de março de 2014194, respondeu 

a uma série de perguntas a todos os contribuintes norte-americanos a respeito de 

como lidar com as Criptomoedas. 

No caso, o IRS determinou que as Criptomoedas devem ser tratadas como bens, 

aplicando-se a legislação a respeito de bens em todos os tipos de transações 

envolvendo Criptomoedas. 

Os contribuintes que receberem qualquer quantidade de Criptomoedas devem 

declarar tal aquisição no documento equivalente à declaração de imposto de renda 

para que os ganhos possam ser calculados neste sentido, levando-se em 

consideração o valor da moeda na data na qual a transação ocorreu. 

A geração de Criptomoedas por meio do sistema próprio deve ser declarada para 

o IRS e será contabilizada como renda bruta, levando-se em consideração o valor da 

Criptomoeda na data em que esta fora gerada pelo sistema. 

Contudo, trata-se de um país marcado por federalismo que permite que cada 

estado regule este tipo de matéria individualmente, ou seja, cada um dos 50 estados 

norte americanos é competente, e provavelmente emitirá sua própria regulação a 

respeito do tema.  

Incialmente, cabe destacar a regulação emitida pelo estado de Nova Iorque, um 

dos grandes centros econômicos mundiais, vez que com certeza estas normas serão 

utilizadas como parâmetro por outros países quando emitirem a sua própria regulação. 
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No caso, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque emitiu 

regulação específica relacionada ao uso de moedas virtuais por meio de um adendo 

às suas normas e regulações estaduais relacionadas à superintendência financeira. 

Tal regulamento impõe que todas as operações financeiras envolvendo com 

moedas virtuais, sejam elas de câmbio, pagamento, transferências e etc., devem ser 

intermediadas por empresas portadoras de licença para tanto, tais quais as licenças 

expedidas por instituições financeiras. 

Tais licenças são emitidas mediante o preenchimento de uma série de critérios 

e apresentação de documentação ao agente estatal competente, o “superintendente” 

do departamento de serviços financeiros estatal.  

  

Dentre os documentos que precisam ser apresentados para que a empresa 

possa ser licenciada, damos destaque ao rol abaixo177: 

I. indicação de toda a estrutura societária da empresa;  

II. balanços detalhados e auditados que indiquem a atual situação financeira 

da empresa;  

III. descrição da estrutura de todas as operações realizadas pela empresa; 

IV. cópia de todas as políticas internas da empresa, em especial a política 

interna de Compliance e a política Interna de Cyber Segurança, 

necessária para todas as empresas que desejem fazer parte deste 

mercado; 

V. Documentação completa de todos os diretores e administradores da 

empresa;  

VI. Certidões negativas emitidas por órgãos estatais demonstrando que a 

empresa está em dia com suas obrigações de cunho tributário e 

trabalhista;  

VII. Explicação detalhada da metodologia de cálculo do valor das 

Criptomoedas e; 

                                                           
177 SERVICES, New York State Department Of Financial. TITLE 23. DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES 
CHAPTER I. REGULATIONS OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL SERVICES PART 200. VIRTUAL 
CURRENCIES. 2016. Disponível em: <http://www.dfs.ny.gov/legal/regulations/adoptions/dfsp200t.pdf>. Acesso 

em: 10 mar. 2017. 
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VIII. Declaração contendo informações a respeito de todos os processos 

judiciais atualmente envolvendo a empresa, seus diretores ou seus 

administradores. 

Há a possiblidade de emissão de licença condicionada, limitando a atuação no 

mercado nas condições estabelecidas pelo superintendente às empresas que não 

puderem satisfazer todos os requisitos descritos na regulação. 

Licenças expiram a cada dois anos, o que leva à necessidade de renovação e 

reapresentação de toda a documentação necessária. 

Não há nenhum requisito objetivo ligado ao capital social das empresas que 

desejam participar deste mercado, ao contrário do que a regulação local dita a respeito 

do assunto, vez que o superintendente deve julgar se o capital declarado pela 

empresa é suficiente para fazer com que a licença seja emitida. A regulação apenas 

apresenta critérios que podem ser levados em consideração pelo superintendente na 

avaliação do capital social, tais como o ativo e passivo total da empresa e o seu grau 

de alavancagem. 

Vale destacar que a figura do superintendente concentra muitas funções e faz 

com que uma série de questões sejam decididas no âmbito administrativo. Assim, 

fusões e aquisições de empresas participantes do mercado de moedas virtuais, por 

exemplo, devem ser aprovadas previamente. 

Assim, denotamos que há grande concentração de funções na figura do 

superintendente que, a seu exclusivo critério, emite ou nega licenças, condiciona ou 

normaliza licenças, interpreta a documentação enviada pelos interessados em 

participar do mercado, abrindo grande margem de discricionariedade no exercício da 

função. 

Tal situação advém do fato de que, por ser um mercado muito novo, a regulação 

não pode ser muito estrita e exigente, fazendo com que as empresas possam se 

estruturar antes de que os requisitos objetivos sejam implementados. 

Todas as empresas que buscam a emissão de uma licença devem atender às 

normas e regulações emitidas nas esferas estaduais e federais relacionadas ao 

exercício do Compliance, indicando um Compliance Officer e tendo que emitir políticas 

próprias de Compliance. 

As condições acima em muito se assemelham àquelas praticadas na atribuição 

de licença para operar no mercado financeiro, denotando as grandes semelhanças 

entre os dois mercados. 
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Em âmbito federal, apenas o tratamento tributário foi esclarecido. Nos termos do 

Aviso 21 de 2014 o IRS178 (equivalente norte americano à Receita Federal Brasileira) 

considerou que a utilização e troca de moedas virtuais com fins comerciais geram 

tributação nos EUA. 

Assim, aplicam-se as regras de reporte às autoridades comuns a todas as 

operações de intermediação de bens e serviços, incluindo as normas de Compliance.  

Além dos EUA, devemos citar os avanços feitos no Japão (o país com o maior 

volume de trocas de Criptomoedas no mundo179) a respeito do tema ora discutido. 

No caso, a Agência Financeira do Japão emitiu minutas das normas a serem 

aplicadas às operadoras de Criptomoedas no país, o que gera alterações na 

legislação que dita a realização de pagamentos (Lei No. 59 de 2009) e a norma que 

dita os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro (lei nº 27 de 2007). 

A norma japonesa se aplicará a todas as empresas que realizarem as seguintes 

atividades em solo japonês: 

I. venda / compra de Criptomoedas ou troca de uma Criptomoeda por outra; 

II. agir como intermediário, agente ou delegação dos atos listados no item (i) 

acima; ou 

III. gestão do dinheiro dos usuários ou moeda virtual em conexão com os 

atos listados nos itens (I) e (II) acima 

Assim, como descrito na norma americana, tais empresas terão de ser 

registradas perante o governo japonês apresentando uma série de dados (razão 

social, endereço, capital social, dentre outros) acompanhados da documentação 

necessária, porém, esta regulação apresenta alguns critérios objetivos que devem ser 

cumpridos. 

O capital social mínimo das empresas deve ser de ¥10.000.000,00 (dez milhões 

de ienes) e as empresas devem ter um patrimônio líquido positivo. 

Além disso, políticas de Compliance e segurança da informação também devem 

ser adotadas, sendo que se deve prestar especial atenção à terceirização de serviços, 

que deve ser acompanhada de perto por tais empresas. 

Empresas que lidem com as atividades supracitadas deverão: 

                                                           
178 IRS Notice 2014.21 disponível em https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf, consultado em 12 de outubro 
de 2015 
179 JAPÃO, Agência Financeira do. Minutes of Bitcoin Regulation. 2017. Disponível em: 

<http://kanpou.npb.go.jp/20160603_old/20160603g00123/20160603g001230056f.html>. Acesso em: 10 mar. 
2017. 

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf
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I. Celebrar contrato com todos os seus clientes; 

II. Apresentar recibos e comprovantes em todas operações realizadas; 

III. Reportar qualquer transação com valor superior a ¥ 100.000,00 (cem mil 

ienes). 

 Os clientes das empresas que prestem tais serviços deverão ser plenamente 

informados a respeito do funcionamento desta nova tecnologia assim como dos riscos 

envolvidos em todas as operações assim como oferecer todas as informações 

necessárias para que os envolvidos tenham pleno conhecimento a respeito do 

negócio que está sendo fechado. 

A normativa ainda indica como a empresa que lida com Criptomoedas deve agir 

no plano contábil. No caso, as Criptomoedas da empresa e de seus clientes devem 

ser mantidas em contas separadas, com clara distinção da propriedade de cada uma 

delas, assim como manter contabilidade atualizada. 

Os integrantes do mercado deverão enviar relatórios à autoridade regulatória, 

explicitando todas as informações necessárias. 

Assim, podemos notar que ambas as regulações editadas possuem uma série 

de características em comum, em especial quanto às medidas que são apresentadas 

e quanto às principais preocupações dos Estados na edição de tais normativas. 

Destaca-se, assim, a preocupação quanto às normativas de Compliance, a 

informação ao consumidor e a estruturação das operações envolvendo Criptomoedas. 

As principais questões que devem ser trazidas à baila quando lidamos com este 

tópico são referentes a normas de compliance e suitability, conceitos muito difundidos 

e de cunho essencial para as instituições financeiras. 

Tal regramento é essencial neste tipo de situação vez que estamos lidando com 

um instrumento capaz de realizar a transferência de valores, uma situação que já é 

extensamente regulada dado o risco de utilização de tais instrumentos em atividades 

ilícitas como a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. 

Inicialmente, cumpre prestigiar o trabalho já realizado por algumas instituições, 

tais quais a já supracitada DATA. 
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A Financial Action Task Force elaborou diversas orientações a respeito de 

medidas efetivas que podem ser tomadas para que a lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo, tais como a indicação de pessoas politicamente 

expostas, reporte de transações consideradas como fora dos padrões, apontamentos 

a respeito de controles internos e diversas outras medidas180. Tal tipo de indicação 

permite que as políticas apresentadas por empresas participantes deste segmento de 

mercado possam operar com base nos mesmos pressupostos, o que facilita o controle 

e auditoria por parte dos órgãos competentes. 

Além disso, há a necessidade de se especificar quais tipos de arranjos bancários 

serão autorizados. Tal assertiva advém do fato de que esta tecnologia possibilita que 

uma grande quantidade de operações possa ser realizada, incluindo aquelas similares 

a estruturas já proibidas no passado, tal qual o blue chip swap, uma operação 

extremamente semelhante ao envio de Criptomoedas entre fronteiras. 

No caso do blue chip swap, opera-se uma aquisição de ativos estrangeiros por 

um investidor doméstico, que então transfere o ativo adquirido para uma agência 

bancária doméstica localizada no exterior. Os fundos provenientes do ativo 

estrangeiro são posteriormente transferidos para uma conta bancária do país 

nacional, operando-se uma efetiva troca de valores sem a necessidade de realização 

de uma série de procedimentos e registros nos órgãos competentes. Tal tipo de 

estrutura pode ser facilmente adaptado para o cenário de Criptomoedas, vez que o 

ativo poderia ser simplesmente substituído por uma Criptomoeda. 

Assim, há a necessidade de se indicar desde já quais tipos de estruturas devem 

ou não ser usadas, fazendo com que se possa definir quais produtos podem ou não 

ser oferecidos ao mercado. 

Outro ponto importante é a divulgação do método de apuração do preço da 

Criptomoeda. Como se lida com um instrumento de livre circulação que não está 

atrelado a qualquer tipo de lastro, ou seja, não há qualquer tipo de valor mínimo 

agregado à Criptomoeda, o seu preço é puramente definido de acordo a sua procura 

e sua absorção pelo mercado.  
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5.3. PAÍSES QUE PROIBIRAM O USO DE CRIPTOMOEDAS 

Indo na direção diametralmente contrária aos países acima citados, uma grande 

gama de países decidiu banir o uso de Criptomoedas. 

Tal posicionamento se foca nas dificuldades e nos riscos gerados pelo uso de 

Criptomoedas, em especial nas questões de Compliance, prevenção à lavagem de 

dinheiro e proteção da economia nacional. 

Podemos citar uma série de cenários envolvendo a proibição do uso de 

Criptomoedas. 

No caso do Equador, o país proibiu o uso e circulação de Criptomoedas vez que 

este país vai criar a sua própria Criptomoeda181, o que faz com que apenas a 

Criptomoeda emitida pelo Banco Central local possa ser utilizada legalmente neste 

país. 

Assim, no caso do Equador, o dinheiro eletrônico é: 

“O meio de pagamento, gerado privativamente pelo Banco Central do Equador, 

denominados em dólares Estados Unidos da América com as disposições em 

conformidade com o Código Orgânico Monetário e Financeiro, cujas trocas são 

realizadas unicamente através de dispositivos eletrônicos, móveis, eletromecânicos, 

fixos, cartões inteligentes, computadores e outros, produto do progresso tecnológico.” 

Desta forma, excluem-se todas as Criptomoedas não geradas pelo Estado. 

Todos os demais conceitos relativos a Criptomoedas, no caso do Equador, 

também foram atrelados à intervenção estatal, fazendo com que as Criptomoedas 

tradicionais não sejam reconhecidas neste país. 

Além disso, podemos citar os casos em que houve a proibição parcial do uso de 

Criptomoedas, tal qual no caso da China. 

A China tomou a decisão de banir o uso das Criptomoedas apenas de maneira 

parcial. 
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No caso chinês, assim como comunicado pelo Banco Central local182, apenas os 

bancos estão proibidos de lidar com Criptomoedas nas suas atividades quotidianas. 

Assim, tanto empresas quanto o povo estão livres para realizar qualquer tipo de 

transação se valendo desta tecnologia. 

A Islândia tomou a mesma decisão pois emitiu comunicado indicando que as 

Criptomoedas, dada a sua ausência de curso legal, não atendem aos requisitos 

necessários para incluí-las no sistema financeiro local. Contudo, não há nenhum tipo 

de disposição que proíba as demais pessoas jurídicas ou pessoas físicas de utilizarem 

Criptomoedas para realizar transações183. 

Uma situação similar também pode ser observada na Rússia. O Ministério das 

Finanças da Federação da Rússia emitiu comunicado indicando que a Criptomoeda 

não se encaixa no conceito de moeda proclamado na legislação local, logo, não 

deveria ser tratada como dinheiro para fins jurídicos. Assim, o sistema financeiro não 

pode se valer desta tecnologia para o fim de utiliza-la como meio de troca. Porém, não 

há qualquer tipo de vedação ao uso de Criptomoedas por empresas e pessoas físicas 

no território russo.184 

Além disso, houve proibições totais do uso de Criptomoedas, decisão adotada, 

por exemplo pela Bolívia. 

Com a “Resolución de Directorio nº ∕2014” emitida pelo Banco Central da Bolívia 

em 6 de maio de 2014185, a Bolívia aboliu ouso de Criptomoedas. Tal decisão foi 

tomada levando em consideração que esta tecnologia afeta o poder aquisitivo interno 

da moeda emitida pelo Estado, as Criptomoedas não atendem aos critérios de 

segurança digital impostos pela legislação boliviana, o registro de operações 

financeiras no Sistema Bitcoin não é realizado em moeda nacional ou estrangeira, 

indo de encontro a disposições legais locais e com o fato de que as Criptomoedas não 

são emitidas por nenhum Estado.  

Contudo, mesmo após levar os pontos acima citados em consideração, a 

proibição total do uso de Criptomoedas não é a melhor abordagem ao se tentar inibir 

a utilização desta tecnologia. 
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Vez que basta uma conexão com a internet para que uma operação via 

Criptomoeda seja realizada, a sua proibição não gera efeitos práticos efetivos vez que 

não há maneira efetiva de vetar o uso desta nova tecnologia que não seja a total 

desativação da internet no país em questão 
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6. CONCLUSÃO 

 A criação e a utilização de Criptomoedas apresentam um grande desafio ao 

sistema jurídico atual dados os novos paradigmas gerados por esta inovação 

tecnológica.  

As características únicas das Criptomoedas tais como o anonimato, a 

independência de qualquer Estado, a agilidade na realização de operações, a emissão 

de unidades de valor de acordo com um critério matemático, dentre outras, nunca 

foram observadas em uma única tecnologia, o que faz com que os impactos 

econômicos e jurídicos gerados por este novo instrumento sejam enormes.  

A própria união de um meio de pagamento, custódia e criação de valor, papéis 

que anteriormente eram cumpridos de maneira individual por pessoas jurídicas 

diferentes, o gerou e ainda gera muita discussão em diversas esferas sociais e de 

mercado. 

Criptomoedas levantam questionamentos relacionados a diversos ramos do 

direito. Como devemos realizar a tributação de operações que envolvem 

Criptomoedas? Como podemos realizar a tutela jurídica de questões que envolvem o 

uso de Criptomoedas? Como podemos regular este tipo de mercado? 

Cada um destes questionamentos e posições tenta interpretar esta nova 

tecnologia nas instituições e nos procedimentos que atualmente já estão em vigor e 

foram idealizados para atender outro tipo de realidade. Contudo, estes são os 

instrumentos à nossa disposição, que devem ser usados para tal fim apesar dos 

muitos desafios envolvidos. 

A prova de que tais questões são polêmicas pode ser adquirida quando se 

confrontam os entendimentos de cada país a respeito da maneira de introduzir as 

Criptomoedas em seus respectivos sistemas jurídicos. Alguns a tratam como 

mercadoria, outros a tratam como moeda e outras simplesmente proíbem a sua 

utilização. A única semelhança jurídica presente em tais interpretações reside na 

quase ausência de regulação estatal formal a respeito do tema. 

O presente estudo se focou no caso brasileiro e buscou verificar como a 

Criptomoeda pode se encaixa na legislação local, como deve ser considerada para 
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fins legais e quais são os impactos jurídicos gerados por cada um dos 

posicionamentos abordados.  

Tal discussão se inicia com a conceituação da Criptomoeda, indicando qual seria 

o conceito básico de pesquisa que seria utilizado no decorrer desta dissertação, 

concluindo-se que as Criptomoedas são “". 

Com base na definição acima, buscou-se verificar qual seria a natureza jurídica 

da Criptomoeda segundo o arcabouço jurídico brasileiro, explorando os conceitos de 

moeda, commodity, ativo financeiro e valor mobiliário. 

Importante destacar que, de acordo com o método de utilização da Criptomoeda, 

a sua natureza jurídica pode ser alterada. Assim, procurou-se responder os seguintes 

questionamentos: 

Quando utilizada como meio de troca, a Criptomoeda pode ser considerada 

como moeda? 

Quando utilizada como meio de troca, a Criptomoeda pode ser considerada 

como uma commodity? 

Quando utilizada como meio de escrituração, a Criptomoeda pode ser 

considerada como valor mobiliário? 

Quando utilizada como meio de troca, a Criptomoeda pode ser considerada 

como um ativo financeiro? 

Cada um destes temas foi estudado, chegando-se às seguintes conclusões: 

Criptomoedas não podem ser consideradas como moedas em si pelo sistema 

jurídico brasileiro vez que não cumprem todas os requisitos necessários para tanto. 

Segundo a lei e a jurisprudência, a moeda, além de ser dotada dos requisitos 

indicados pela economia (divisibilidade, reserva de valor e utilização como meio de 

troca), deve ser dotada de curso legal e poder liberatório. 

Como, até o momento, não há legislação que imponha a aceitação de 

Criptomoedas como meio de pagamento e as conceda de poder liberatório, estas não 

podem ser consideradas como moedas. 
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Partindo-se do fato de que as Criptomoedas são bens uniformes e divisíveis, elas 

podem ser consideradas como commodities segundo o direito pátrio. As 

Criptomoedas e as commodities possuem diversas similaridades, em especial quando 

se compara a Criptomoeda ao ouro. Ambos os bens supracitados têm oferta limitada, 

comportamentos econômicos similares e podem ser utilizados como meio de troca, 

com a diferença que o ouro possui valor intrínseco (é utilizado, por exemplo, na 

fabricação de circuitos eletrônicos) enquanto a Criptomoeda não possui tal atributo.  

Em condições normais, uma Criptomoeda não poderia ser considerada como um 

valor mobiliário vez que não faz parte do rol taxativo de instrumentos que podem 

exercer tal função. Contudo, as características e inovações trazidas pela Criptomoeda 

podem mudar tal entendimento desde que as informações relativas ao valor mobiliário 

sejam incluídas no código de uma Criptomoeda.  

Vez que é possível agregar qualquer tipo de informação via texto em qualquer 

Criptomoeda ou unidade de Criptomoeda, é possível utilizar tal tecnologia para 

realizar a escrituração de documentos, inclusive de valores mobiliários.  

Neste sentido, a Criptomoeda se equivaleria a um sistema digital de custódia de 

títulos e documentos, o que pode incluir a custódia de valores mobiliários. 

O mesmo cenário se reproduz quando levamos em consideração o 

posicionamento da RFB que considera a Criptomoeda como um ativo financeiro, um 

conceito não explicitado na legislação atual, mas que pode ser associado ao conceito 

de título de crédito. 

Caso as informações necessárias sejam incluídas na Criptomoeda, esta pode 

servir como cártula para um título de crédito, alterando a sua natureza jurídica normal. 

Assim, pode-se verificar que esta nova tecnologia, a depender do seu uso, abre 

espaço para muitas novas possibilidades nos mercados financeiros e nos mercados 

de commodities, oferecendo uma alternativa eficaz e barata para aqueles que se 

interessarem no seu uso. 

Desta forma, dadas as múltiplas possibilidades de uso da Criptomoeda, assim 

como descrito acima, devemos verificar como esta deve ser regulada pelo Estado, 

visando o bem-estar social e as demais prerrogativas constitucionais aplicáveis. 
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Portanto, partimos para a regulação e autorregulação das Criptomoedas, 

verificando como esta pode tomar forma e quais tipos de princípios devem ser levados 

em consideração na elaboração da mesma. 

Temos, então, que verificar como a regulação do uso da Criptomoeda pode 

ocorrer. Estas normas têm de enfrentar os principais problemas atrelados ao uso 

desta nova tecnologia, visando combater condutas tais quais o uso de Criptomoedas 

para realização de evasão fiscal e financiamento ao terrorismo e o tráfico de drogas. 

Incialmente, cabe destacar que este tipo de regulação pode ocorrer de duas 

maneiras: a regulação tradicional emitida pelo Estado ou a autorregulação, elaborada 

e supervisionada pelos próprios integrantes do mercado. 

A regulação estatal enfrenta uma série de desafios ao lidar com a Criptomoeda. 

O maior deles é o fato de que, assim como explicado acima, o Estado não possui 

instrumentos para fazer valer a sua vontade ao lidar com a Criptomoeda. Outros 

pontos também devem ser levados em consideração, tais como o fato de que o 

sistema de Criptomoeda dificulta a verificação da identidade dos seus usuários, facilita 

a evasão fiscal e pode interferir no planejamento de circulação interna de dinheiro. 

Com base em tais informações, a solução mais eficaz na elaboração de 

regulação seria a instituição de normas a serem seguidas pelos intermediários do 

sistema tais como as casas de câmbio de Bitcoin e demais empresas que prestam 

serviços de custódia e realização de pagamentos. 

Assim, a discussão a respeito da natureza jurídica da Criptomoeda deve ser 

retomada vez que o seu resultado define qual instituição estatal é a responsável pela 

emissão de tal regulação. 

Dado o fato de que, segundo o arcabouço jurídico brasileiro, a Criptomoeda 

possui natureza jurídica de commodity, o que faz com que as empresas que lidam 

com este tipo de instrumento tenham de ser consideradas como operadoras de 

mercado de commodities, a regulação a respeito do comportamento destes agentes 

de mercado deve ser emitida pela CVM. 

Tal regulação deve levar em consideração as principais questões que dificultam 

a utilização da Criptomoeda no mercado nacional, trazendo legitimidade a este novo 
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instrumento. Assim, deve-se determinar que estas empresas sigam as normas 

específicas de compliance, reporte de informações, confidencialidade e contabilidade 

e metodologia de cálculo do valor da Criptomoeda. 

Contudo, não há como negar que os integrantes deste tipo de mercado ainda 

são empresas de pequeno porte, o que faz com que a regulação a ser emitida tenha 

de ser idealizada para fortalecer estas empresas e não as sufocar. Assim, caso tais 

empresas lidem apenas com Criptomoedas, não se pode obriga-las a seguir as 

mesmas normas de registro e pagamento de taxas utilizadas para empresas comuns. 

Dado o fato de que, quando bem utilizada, esta tecnologia facilita muito as atividades 

de supervisão e auditoria, as normas de registro e funcionamento destas empresas 

deve se adequar à realidade de mercado. 

Tal postura favorece a criação de um mercado competitivo vez que incentiva uma 

grande quantidade de participantes no mercado e incentiva o uso de uma tecnologia 

que diminui as barreiras à entrada neste novo mercado. 

Além da regulação emitida pelo estado, devemos levar em consideração que a 

autorregulação possui grande peso neste tipo de mercado em que a atuação estatal 

pode ser classificada como distante. 

Já há movimentação por parte das empresas que utilizam Criptomoedas. Estas 

estão, aos poucos, adotando manuais de compliance e práticas usualmente 

associadas ao mercado de serviços financeiros, tais quais a elaboração de ficha 

cadastral, a adoção de manuais de compliance, dentre outras medidas. 

Assim, tais empresas já estão estabelecendo um padrão de mercado a ser 

seguido, o que melhora a imagem do produto que está sendo oferecido, atrelando 

legitimidade ao seu uso e indicando que a Criptomoeda, quando bem utilizada, traz 

diversos benefícios à sociedade, tal como uma alternativa barata para a realização de 

pagamentos. 

O presente trabalho, infelizmente, não esgota o tema discutido. As múltiplas 

opções de utilização da Criptomoeda fazem com que os questionamentos 

relacionados ao seu uso sejam quase inesgotáveis. Citamos algumas destas questões 

abaixo: 
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I. Como a tributação de operações que envolvem Criptomoedas deve ocorrer? 

II. Criptomoedas podem ser integralizadas no capital social de empresas? 

III. Como o direito penal deve lidar com crimes praticados por meio de 

Criptomoedas? 

Tais questões ainda necessitam de profundo estudo e desenvolvimento por parte 

da sociedade. 

Assim, com base no exposto, concluímos que não devemos olhar para esta 

tecnologia com foco nos males que a mesma pode trazer, mas sim nos grandes 

avanços que proporciona, sempre buscando minimizar os efeitos negativos. A mera 

proibição da utilização não gera qualquer efeito positivo para a sociedade vez que as 

pessoas vão continuar a utilizar Criptomoedas independentemente da vontade do 

Estado, restando a alternativa de regular este instrumento para que a sociedade possa 

retirar o maior proveito possível das Criptomoedas e da tecnologia Blockchain. 
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