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RESUMO 
 
   O presente trabalho procura analisar o fenômeno conhecido como 

criptomoedas, discorrendo sobre sua gênese e sua conformação atual, para avaliar 

os impactos que o mesmo tem causado (ou pode causar) no sistema financeiro dos 

diferentes Estados e no contexto internacional. Pretende também avaliar como as 

Cortes Judiciais têm enfrentado a questão e quais indicativos as decisões adotadas 

podem oferecer para embasar uma regulação mais adequada ao problema. O esforço 

de compreensão e regulação do fenômeno passa pelos Estados e abrange estudiosos 

e agentes regulatórios da sociedade civil como um todo. As instituições internacionais 

e os fóruns de debate ao redor do mundo confirmam a necessidade de um concerto 

destinado a oferecer propostas que possam balizar o novo instrumento criado a partir 

de uma tecnologia desafiadora. Neste trabalho procuramos demonstrar o papel 

preponderante da governança global, no sentido de agilizar e coordenar as forças 

públicas e privadas de forma a desvendar a novidade e adequá-la a parâmetros que 

permitam a defesa e ampliação de um mundo menos desigual. 

Palavras chave: Moeda, Criptomoeda, Regulação, Governança. 

 
ABSTRACT 

 
   The present work analyzes cryptocurrencies, discussing their 

genesis and current conformation, to evaluate their impact in the financial system of 

the different States and in the international context. It also intends to evaluate how 

Courts around the world have been facing the question and how the decisions issued 

can provide elements to better regulate cryptocurrencies. Debates in International 

institutions, as well as academic and discussion forums worldwide confirm the need 

for a concert aimed at offering proposals that can standardize the new instrument. This 

dissertation aims to demonstrate the preponderant role global governance plays in 

streamlining and coordinating the public and private forces to unveil the novelty and 

adapt it to parameters that allow for the defense and expansion of a less unequal world. 

Key words: Currency, Cryptocurrency, Regulation, Governance 
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ABSTRACT 

 

 

   Il presente lavoro cerca di analizzare il fenomeno noto come 

criptovalute, discutendo la sua genesi e la sua attuale conformazione, per valutare gli 

impatti che ha causato (o può causare) nel sistema finanziario dei diversi Stati e nel 

contesto internazionale. Intende anche valutare come i tribunali hanno affrontato la 

questione fino a oggi e in che modo le decisioni prese possono fornire indicazioni a 

sostegno di un regolamento più adeguato al problema. Lo sforzo di comprensione e 

regolazione del fenomeno passa attraverso gli Stati. Istituzioni internazionali e forum 

di discussione in tutto il mondo confermano la necessità di un concerto per offrire 

proposte che possano segnare il nuovo strumento creato da una recente tecnologia. 

In questo testo cerchiamo di dimostrare il ruolo preponderante del governo globale per  

coordinare le forze pubbliche e private con il proposito di svelare la novità e adattarla 

a parametri che consentano la difesa e l'espansione di un mondo meno disuguale. 

Parole chiave: Valuta, Criptovaluta, Regolamentazione, Governo. 
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Novas tecnologias e soberania – reflexões sobre a chamada 
‘criptomoeda’ 

 

“La moneta costituisce uma istituizione 
tipicamente giuridica e sociale; un elemento di 
legame nel tempo e tra gli uomini, che non è 
concepibile se non in una sia pur rudimentale, 
organizzazione sociale.”1  

 

INTRODUÇÃO 
 

   Há cerca de uma década surgiu um fenômeno que lentamente 

passou a atrair a atenção de estudiosos de diferentes ramos da ciência, 

particularmente da economia, do direito e da sociologia. Trata-se do bitcoin, alardeado 

como sendo a primeira “moeda” totalmente desmaterializada, criado por particulares 

e por eles gerenciada, sem qualquer ingerência do Estado ou de instituições que não 

o próprio corpo de adeptos dessa nova forma de “moeda”. 

 

   A perspectiva de se efetuar pagamentos diretamente entre credor 

e devedor, sem a participação de intermediários, parecia oferecer uma real 

oportunidade de se reconfigurar custos transacionais, o que só foi possível graças à 

tecnologia no seio da qual nasce o bitcoin. 

 

   Essa nova tecnologia, conhecida em sua denominação na língua 

inglesa como Distributed Ledger Technology (DLT) ou, popularmente, blockchain, é 

celebrada como um avanço disruptivo assemelhado àquele propiciado pelo 

surgimento da Internet2. As possibilidades de redução de custos de transação, 

minimizando ainda as assimetrias de informação, estariam centradas no fato de que 

a nova tecnologia permitiria transações diretas entre partes, dispensando 

intermediários que desempenhavam papel de provedores da confiança inexistente 

                                                           
1 ASCARELLI, Tullio.  Studi giuridici sulla moneta  Milão, Giuffrè Editore, 1952, p. ix 
2Utilizaremos a expressão Internet (decorrente da junção das expressões interconnected network) com I 
maiúsculo para diferenciá-la das redes privadas interconectadas mas que não têm relação com a rede mundial 
de computadores, tal como nos lembra Marcel Leonardi ao citar o trabalho de Lydia Parziale e outros 
(LEONARDI, Marcel.  Tutela e privacidade na internet  Saraiva, SP, 2012 –  nota da p. 23) 
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entre desconhecidos, além de oferecer a todos os participantes da cadeia de blocos 

um grau de transparência quanto às negociações realizadas até então inimaginável. 

 

   Com a revolução do blockchain, cujo impacto foi majorado pela 

difusão da nova “moeda “ bitcoin, outras “moedas” foram sendo criadas, e cada vez 

mais indivíduos ou estabelecimentos comerciais passaram a adotar uma ou mais 

destas “moedas” como forma de pagamento de seus bens ou serviços. O uso 

crescente do bitcoin e outros instrumentos criados a partir da revolucionária tecnologia 

blockchain, acabou por suscitar questões de diversas naturezas, cujas respostas 

ainda estão por ser totalmente alcançadas. 

 

   Uma das questões mais intrigantes relativas as novas “moedas” 

passa por pontos particulares que vão desde sua nomenclatura incerta até sua 

suposta resistência a um controle externo que permita incluir as transações realizadas 

com a utilização do blockchain num arcabouço regulatório específico. 

 

   Diferentes tipos de transação parecem ser realizadas com as 

novas “moedas”, encantando o grupo inicial de seus adeptos, ávidos pela exclusão 

total do Estado e da regulação exógena nas negociações entre particulares. Tais 

transações, no entanto, passaram a sofrer questionamentos seja por parte de 

acadêmicos seja por parte de agentes regulatórios de diversos níveis de governança 

ao redor do globo. 

 

   Essa diversidade de transações, aliada à pluralidade de 

instrumentos diuturnamente criados por meio da DLT, constantemente denominados 

“moedas digitais” ou “moedas virtuais”, acabou por despertar, não só nos nos 

estudiosos mas também nos agentes regulatórios, a necessidade de um maior 

aprofundamento sobre o fenômeno, que pudesse identificá-lo e, tanto quanto possível, 

alocá-lo para o âmbito de categorias já conhecidas e de um arcabouço regulatório 

existente, ainda que mediante ajustes pontuais. 

 

   Em virtude do tempo ainda exíguo de existência do fenômeno e 

da tecnologia a ele subjacente, estudos específicos sobre o tema podem apresentar 



3 
 

 
 

conclusões muitas vezes aparentemente contraditórias, fruto da ênfase dada a cada 

pesquisa. De todo modo, o volume crescente de estudos pouco a pouco parece estar 

ganhando consistência na busca de um melhor delineamento do instituto, embora 

ainda não se tenha alcançado um consenso geral. Esse delineamento é feito também 

por meio de discussões judiciais, que procuram segregar pontos comuns de pontos 

ainda não facilmente identificáveis nas categorias institucionais conhecidas.  

 

   Estamos diante de uma verdadeira “moeda”, tal como a 

conhecemos hoje? Será esse fenômeno decorrente de um processo de evolução da 

moeda, cujo alcance só foi possível com a implementação da tecnologia que o 

sustenta? Ou não se trata de moeda mas de uma evolução tecnológica de outros 

institutos jurídicos? Serão as “moedas digitais” na verdade valores mobiliários ou 

commodities? 

 

   Seja qual for sua natureza, a configuração de um instrumento que 

pretende ser autogerido e infenso à regulação institucional desperta a curiosidade dos 

estudiosos e a reação dos agentes dedicados a um esforço que procura manter o 

equilíbrio do sistema financeiro internacional, que parece ser desprezado pelo novo 

fenômeno. 

 

   As questões apresentadas aos doutrinadores e agentes 

regulatórios ao redor do mundo vão além da conceituação do instrumento que parece 

querer revolucionar as finanças, sendo necessário avaliar a possibilidade e forma de 

se organizar essa nova realidade. Estaremos diante de uma nova forma de 

governança, num mundo totalmente descentralizado? 

 

   O presente trabalho procura responder estas questões a partir da 

análise das diferentes percepções doutrinárias e jurisprudenciais do fenômeno. Esta 

análise buscará paralelamente avaliar o posicionamento do Estado (em sua função 

regulatória) frente ao fenômeno, e sua interação na governança global atual. Como o 

modelo atual de governança internacional tem percebido o fenômeno e que 

perspectivas antevê para o mesmo são alguns dos aspectos que procuraremos 

abordar.  
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V – Conclusões 
 

V.1 - Hipóteses sobre a natureza jurídica das criptomoedas 
 

   O fenômeno conhecido como criptomoedas, “moedas digitais” ou 

“moedas virtuais” tem atraído a atenção de acadêmicos, agentes públicos e 

privados208. Muito se tem falado sobre o perigo das criptomoedas que ora são tidas 

como um risco à legalidade e à institucionalidade, pois teriam sido criadas e se 

destinariam primordialmente para atender a objetivos escusos e criminosos, ora são 

tidas como a panaceia do problema monetário, com a facilitação de transações ponto 

a ponto, sem intermediários e de modo absolutamente transparente, reduzindo custos 

de transação e facilitando o comércio seja qual for sua dimensão.  

 

   Publicações singelas e mais complexas têm se multiplicado para 

oferecer aos interessados a compreensão do fenômeno que, no entanto, não parece 

ser tão simples quanto à primeira vista se esperava209. Alguns defendem a ideia de 

que as criptomoedas são verdadeiras moedas, outros consideram-nas ativos 

financeiros, outros identificam as criptomoedas com valores mobiliários e assim 

sucessivamente, conforme o observador valoriza um ou outro aspecto do fenômeno. 

 

   A dificuldade parece residir na utilização generalizada de um 

mesmo termo para realidades diferentes. A tecnologia blockchain permitiu o 

surgimento da criptomoeda bitcoin, que até hoje é a mais famosa e mais utilizada de 

todas as criptomoedas. O novo fenômeno portanto contempla duas novidades 

peculiares e desafiadoras: as criptomoedas e a tecnologia por trás delas. Sem a 

Distributed Ledger Technology ou blockchain não seria possível criar, manter ou 

transacionar os bitcoins, por exemplo. Mas a recíproca não é verdadeira. O blockchain 

                                                           
208  A titulo exemplificativo ver o trabalho de LITWACK, Seth.  Bitcoin: Currency of fool’s gold? A comparative 
analysis of the legal classification of bitcoin  Temple International & Comparative Law Journal, 2015.  
209 Avolumam-se publicações que procuram explicar tanto o bitcoin como a tecnologia blockchain. Para citar 
apenas algumas: Revista Super Interessante, Edição 384, janeiro de 2018, Ed. Abril, que estampava em sua 
capa o seguinte título: “Bitcoin: a maior febre da história do dinheiro”; Edição especial do Guia Mundo em 
Foco especial atualidades, Ed. 2, Ano 1, On Line Editora, 2017, publicação com 98 páginas, dedicada 
exclusivamente ao fenômeno, tendo por título “O dinheiro do futuro?”; Artigo “A verdade sobre a 
Blockchain”, Harvard Business Review Brasil, Abril de 2017, pp. 72/81. 
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não precisa de uma criptomoeda para desempenhar suas funções. Tanto assim que 

hoje há estudos para utilização desta tecnologia em diferentes campos, como já 

tivemos oportunidade de mencionar ao longo do trabalho. De todo modo, o surgimento 

dos bitcoins necessariamente atrelados ao blockchain acabou por difundir a 

equivocada ideia de que se tratava de um único fenômeno, indissociável, o que 

permitiu a associação de criptomoedas com utilização do blockchain e vice versa. 

 

   Essa confusão ocorre mesmo entre aqueles que têm maior 

familiaridade com o assunto, não sendo incomum encontrar, por exemplo, quem 

imagine que os chamados smart contracts, por se desenvolverem num ambiente de 

tecnologia blockchain, devem necessariamente ter seus pagamentos estabelecidos 

em criptomoedas.  

 

   A velocidade com que o fenômeno se desenvolveu e a difusão 

acelerada da característica “disruptiva” da tecnologia blockchain não permitiram uma 

aproximação detalhada de muitos de seus aspectos. Talvez essa circunstância 

explique – ao menos em parte – a grande dificuldade de avaliação e categorização 

das chamadas criptomoedas. 

 

   Ora denominadas criptomoedas, ora moedas virtuais ou ainda 

moedas digitais, estas representações de valor podem assumir diferentes 

características, o que em determinados momentos pode aproximá-las das moedas, 

tal como as conhecemos, em outros pode identificá-las com valores mobiliários e em 

outros ainda revesti-las de características de bens imateriais ou direitos diversos. 

 

   Essa mutabilidade do que se convencionou chamar criptomoedas 

faz supor que estamos diante de diferentes institutos que, devido à novidade do 

assunto, têm sido tratados como se fossem uma única e nova categoria jurídica. 

Talvez seja assim. Mas a hipótese mais provável parece ser a de que estamos na 

verdade diante de um gênero com diferentes espécies dotadas de características 

diversas. 
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   O gênero seria o token hoje comumente designado como 

criptomoeda, que pode assumir contornos de moeda virtual, de valor mobiliário ou de 

representação de direitos atuais ou futuros. O ponto comum entre todos é o fato de 

serem criados e transacionados no blockchain, não tendo existência física concreta, 

senão nos bits armazenados em meios digitais. 

 

   A gênese de cada token pode ser a chave para uma qualificação 

jurídica mais adequada da chamada criptomoeda. Note-se que os tokens destinados 

a efetuar compras ou trocas por moedas tradicionais são geralmente minerados, ou 

seja, são criados a partir da solução de problemas matemáticos complexos, como já 

vimos. Outros tokens, destinados a fomentar o surgimento ou crescimento de 

determinados empreendimentos não são “minerados”, mas sim adquiridos (com 

moedas tradicionais ou criptomoedas), sendo que seus titulares tornam-se detentores 

do direito a usufruir, no futuro, determinados benefícios estabelecidos quando da 

emissão destes tokens. Temos aqui os chamados ICOs (Initial Coin Offers) que em 

muito se assemelham aos IPOs (Initial Public Offerings) – ofertas públicas de ações. 

Finalmente, há tokens que se destinam exclusivamente a financiar determinados 

projetos, conferindo a seus titulares o direito estabelecido pelo criador do projeto 

financiado. Trata-se de um crowdfunding – financiamento coletivo – realizado por meio 

de emissão de tokens com valores específicos, a serem adquiridos por quem se 

disponha a financiar uma empreitada contra o recebimento da vantagem futura 

determinada pelo autor do projeto. 

 

   Como se vê, embora comumente denominados criptomoedas, 

estes tokens na verdade traduzem diferentes institutos, unidos pela característica 

tecnológica de serem criados, armazenados e transacionados por meio do blockchain, 

e pelo fato de nenhum deles ter existência física. Parece cômodo designar todas estas 

realidades como criptomoedas ou moedas virtuais ou moedas digitais, mas esta 

comodidade não ajuda a desvendar as características próprias de cada situação, 

perpetuando um equívoco que dificulta a correta compreensão dos contornos jurídicos 

do novo fenômeno.  
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   Ao analisarmos o fenômeno como um gênero ativo imaterial ou 

ativo virtual podemos conceber diferentes espécies desse mesmo gênero, tal como 

os ativos moeda, valor mobiliário, bem incorpóreo ou direito. Será útil estabelecer 

parâmetros diferenciadores das espécies do gênero ativo virtual, inclusive no que se 

refere à terminologia a ser utilizada na denominação de cada uma de suas espécies.  

 

   Uma alternativa, para tentar manter algo da nomenclatura 

aparentemente consagrada pelo público, seria designar o gênero como criptoativos, 

enquanto as espécies poderiam adotar diferentes terminologias, tais como, por 

exemplo: criptomoedas (termo que ficaria restrito aos criptoativos criados por meio de 

mineração, passíveis de aquisição por mineração ou por compra – com moeda 

tradicional ou criptomoeda – e destinados fundamentalmente a servir como meio de 

troca, meio de pagamento); criptovalores (restrito aos criptoativos criados por 

mineração mas não passíveis de aquisição por esta mesma forma, limitando-se à 

aquisição por compra, cessão, transferência ou doação – sendo a compra efetuada 

em moeda tradicional ou criptomoeda – e destinados fundamentalmente a capitalizar 

determinado empreendimento contra a concessão de certos direitos de participação 

nos lucros e resultados, por exemplo); criptobens (restrito aos criptoativos criados por 

meio digital e inseridos no blockchain – não necessariamente por mineração – 

passíveis de aquisição por compra e venda, cessão ou doação, conferindo a seu titular 

o direito de propriedade sobre o referido bem ou a titulação de determinado direito). 

 

   A alternativa terminológica sugerida tem por objetivo demonstrar 

as diferenças entre as várias espécies do gênero que hoje se convencionou chamar 

indistintamente de criptomoedas. Trata-se, no entanto, de mera hipótese que, 

evidentemente, comporta ajustes e desenvolvimento mais apurado, tarefa esta que 

esperamos possa encontrar interessados a partir desta reflexão inicial. 

 

   De toda forma, para além da sugestão classificatória, cabe 

responder a pergunta que suscitou a reflexão deste trabalho. Se o parâmetro para 

avaliarmos se a criptomoeda é uma verdadeira moeda, tal como hoje a conhecemos, 

podemos responder à nossa indagação inicial concluindo que, no estágio atual, a 

criptomoeda não pode ser qualificada da mesma maneira que a moeda que hoje 
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utilizamos. Poderá ser considerado um processo de evolução da moeda se e quando 

a criptomoeda tiver um nível de aceitação mínimo para que possa exercer o mesmo 

papel da moeda corrente. Enquanto sua aceitação estiver restrita a um grupo de 

entusiastas (ainda que em números absolutos possam parecer significativos, os 

usuários das criptomoedas são relativamente poucos se comparados aos usuários da 

moeda tradicional) não estaremos diante de uma moeda que desempenhe 

adequadamente sequer sua função meio de troca. Em sua conformação atual, e 

levando em conta os institutos hoje conhecidos, a criptomoeda poderá ser 

considerada um valor mobiliário ou uma commodity, a depender de sua gênese, na 

linha classificatória sugerida acima. 

 

V.2 – Avaliação de uma possível linha regulatória local ou global 
 

   Tomando por base a hipótese de que estamos diante de uma 

realidade que abarca várias espécies de um mesmo gênero, parece lógico imaginar 

uma ramificação natural da regulação do novo fenômeno. Não nos parece possível, 

ou ao menos aconselhável, que se procure regular os criptoativos sob um padrão 

único. Tratando-se de um novo fenômeno que apresenta forma “camaleônica”, como 

já mencionamos, é preciso que cada “cor do camaleão” leve a um regulamento 

particular, sem o que será difícil chegar a um padrão de regras capaz de abarcar todos 

os matizes presentes na figura sob estudo. 

 

   Essas dificuldade tem se evidenciado nas tentativas regulatórias 

ao redor do mundo. Como vimos, em uma mesma jurisdição há frequentemente 

diferentes órgãos regulatórios que reivindicam a primazia na regulação do fenômeno, 

o que não raro acarreta situações de superposição regulatória, sem que os efeitos 

desejados alcancem seus objetivos. Não basta estabelecer regras. É preciso que 

sejam efetivas, que se ajustem ao fenômeno e sejam capazes de acompanhar seu 

desenvolvimento sem uma excessiva rigidez, que pode acabar por oferecer nenhuma 

regulação, exatamente pelo excesso de regulamentos superpostos em situações nem 

sempre iguais. 

 

   Alguns Estados têm procurado regular os criptoativos levando em 

conta especialmente duas de suas espécies, que parecem mais evidentes ao público: 
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as criptomoedas e os criptovalores. Essa confusão terminológica, como já anotamos, 

impede uma visão mais definida do fenômeno, fazendo com que Bancos Centrais, 

Comissões de Valores Mobiliários e outros órgãos regulatórios (particularmente os 

órgãos destinados ao controle tributário) procurem estabelecer molduras normativas 

adequadas a um fenômeno que tem características diferentes em cada forma de 

atuação proposta. 

 

   A característica comum dos criptoativos, como acima indicado, 

parece ser sua intangibilidade física e sua vinculação necessária à tecnologia 

blockchain. Isto, no entanto, não é suficiente para que se procure desenvolver um 

arcabouço regulatório capaz de enfrentar as dimensões variáveis do fenômeno que 

ora pode se mostrar próximo a uma moeda privada, ora pode estar mais associado a 

uma ação ou debênture. É preciso, portanto, buscar linhas regulatórias destinadas a 

organizar os efeitos de cada criptoativo no arcabouço das diferentes jurisdições. 

Dessa forma, cada órgão regulatório observaria os impactos de determinada espécie 

de criptoativo e, constatando que a transação com este criptoativo tem impacto em 

sua área de espaço gerencial, procuraria estabelecer linhas regulatórias inaugurais, 

de modo a iniciar uma organização eficiente do fenômeno avaliado. 

 

   É fácil constatar que as diferentes espécies de criptoativos 

tenderiam a ser reguladas por órgãos também diversos, considerando as 

características de cada um. Para não nos alongarmos neste estudo, e tendo em vista 

os limites a que nos propusemos, passamos a avaliar uma possível linha regulatória 

dos criptoativos que se destinam a servir como meio de troca, ou meio de pagamento: 

as criptomoedas. 

 

   Como se sabe, dentre as criptomoedas mais conhecidas e mais 

experimentadas ao longo dos últimos anos encontra-se o bitcoin, que por esta razão 

será tido como modelo para o exercício reflexivo sobre linhas regulatórias possíveis 

do novo fenômeno. 

 

   A confusão semântica levou diferentes órgãos regulatórios a 

promover alertas ou mesmo estabelecer normas buscando alcançar o bitcoin. Os 
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bancos centrais ao redor do mundo preocuparam-se com a possível emergência de 

uma moeda paralela cuja emissão estaria fora do controle estatal, com os evidentes 

riscos e desafios inerentes a uma tal situação. Não sendo o bitcoin uma moeda estatal, 

pouco ou nada puderam fazer os bancos centrais a não ser alertar seus cidadãos 

sobre os riscos associados a seu uso e confirmar que têm acompanhado a evolução 

do fenômeno bem como os respectivos estudos ao redor do mundo. 

 

   É certo que transações com bitcoins efetuadas por meio de 

corretoras especializadas (“bitcoin exchanges”) também demandaram atenção dos 

órgãos reguladores, particularmente dos bancos centrais e comissões de valores 

mobiliários, na medida em que há movimentos de ambos para tentar incluir tais 

corretoras no sistema regulatório das instituições financeiras no que se refere à 

transferência de valores (no caso dos bancos centrais) ou das corretoras de valores 

mobiliários, quanto à própria forma de emissão e colocação de títulos no mercado (no 

caso das comissões de valores mobiliários). Essa tentativa de enquadramento legal 

das exchanges por diferentes órgãos regulatórios novamente põe às claras a 

dificuldade conceitual de um fenômeno múltiplo denominado de forma unívoca. Se o 

criptoativo almejar desempenhar um papel semelhante ao da moeda, especialmente 

na sua função meio de pagamento, então talvez a linha regulatória respectiva devesse 

estar primordialmente a cargo dos bacos centrais, pois a atuação das exchanges 

estaria muito próxima da atuação dos bancos (como mantenedores das carteiras 

virtuais e cumpridores das ordens de transferência, por exemplo) ou dos corretores 

de câmbio (na medida em que um detentor de bitcoins procure convertê-los em 

alguma moeda fiduciária, por exemplo, ou mesmo em outra criptomoeda). 

 

   Por outro lado, se o criptoativo (hoje denominado comumente 

criptomoeda) é emitido não com a função de meio de pagamento, mas sim como um 

título de participação, a esfera regulatória será outra. Dependendo do tipo de título 

emitido o criptoativo poderá estar sujeito, por exemplo, ao regulamento 

correspondente da Comissão de Valores Mobiliários. É nesse sentido que muitas 

jurisdições se preocuparam em regular (ou mesmo impedir, banir – como no caso da 

China) os chamados ICOs. Os Estados que não declararam a total ilegalidade desta 

operação acabaram por limitar sua possibilidade de forma a serem aceitos como 
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legais apenas os ICOs (e as transações daí decorrentes) realizados por empresas 

dotadas dos mesmos requisitos de funcionamento que as Comissões de Valores 

Mobiliários impõem às corretoras de valores regulares em cada Estado. 

 

   A jurisprudência analisada em tópico específico nos mostra que 

há variadas tentativas de regulação por diferentes órgãos regulatórios ao redor do 

mundo, sem que no entanto seja possível chegar a uma conclusão sobre a suficiência 

e adequação do regramento proposto. As decisões (sobretudo judiciais) acerca do 

assunto reforçam a ideia de um emaranhado de dúvidas cujas respostas parecem não 

coincidir a depender do regulador encarregado de fornecê-las. Os próprios 

magistrados procuram estabelecer parâmetros mínimos para tratar com o fenômeno, 

mas tal esforço parece muitas vezes excessivo e infelizmente pouco eficaz, dado o 

reduzido conhecimento dos diferentes tipos de criptoativos, da tecnologia subjacente 

aos mesmos e dos diversos objetivos perseguidos por cada um deles. Excelentes 

julgados nos ajudam a construir caminhos regulatórios, mas é sempre preciso 

delimitar o tipo de critpoativo que está sendo avaliado pelas diferentes Cortes, sob 

pena de consolidar a confusão semântica que dificulta uma regulação mais precisa. 

 

   Para além das dificuldades conceituais, evidenciadas tanto nas 

decisões jurisprudenciais como também nos esforços regulatórios iniciais, é preciso 

reconhecer que um fenômeno transfronteira não será facilmente regulamentado por 

órgãos específicos de um ou de outro Estado, por mais influente que seja, ainda que 

detentor de poderio econômico considerável. Os titulares de criptoativos  parecem 

descobrir frestas e brechas legais nos diversos pontos do globo além de, por vezes, 

se aproveitarem da confusão terminológica e da simultaneidade de regulamentos 

distintos para procurar escapar à regulamentação oficial. Se em determinado Estado 

as transações com criptomoedas são proibidas, por exemplo, os detentores destas 

criptomoedas transferem suas carteiras para exchanges fora da jurisdição daquele 

Estado. Não é fácil, portanto, definir os contornos regulatórios nacionais de um 

fenômeno de alcance global, fundamentado em tecnologia que confere às suas 

transações velocidade muito maior do que as até hoje experimentadas. 

 



158 
 

 
 

   Não por outro motivo vemos a preocupação crescente dos 

organismos internacionais com o conhecimento aprofundado do fenômeno e os 

estudos para avaliar uma possível regulação global, ainda que sob a forma de 

princípios gerais. Como vimos, o FMI tem devotado tempo e trabalho constantes na 

tentativa de oferecer respostas adequadas à linha regulatória a ser adotada pelos 

diversos países que se vêm às voltas com a questão. O debate tem permeado 

diferentes organizações internacionais, não se limitando apenas ao FMI. 

Recentemente, em Davos, um dos assuntos mais debatidos foi o das criptomoedas 

(ou criptoativos, para melhor estabelecermos o gênero), que têm causado 

inquietações e curiosidade crescente ao redor do globo. 

 

   Os estudos até agora desenvolvidos parecem apontar para a 

necessidade de se dar espaço para a evolução dos criptoativos, coibindo quaisquer 

atividades ilícitas com a utilização dos mesmos. A linha inicial da regulação parece 

ser a de se avaliar os atos praticados com os criptoativos de modo a verificar sua 

licitude, tendo por base a realização dos mesmos atos se fossem praticados com a 

utilização de moedas fiduciárias: se não há ilicitude na prática do ato realizado com o 

emprego de moeda fiduciária, em princípio não há ilicitude no ato realizado com 

criptoativos. 

 

   Outro aspecto regulatório de âmbito internacional que parece 

nortear os princípios a serem adotados localmente diz respeito à identificação dos 

agentes que transacionam com criptoativos. Muito se questiona sobre a possibilidade 

de se atuar anonimamente nas negociações com criptomoedas, por exemplo, embora 

esse anonimato seja duvidoso, ao menos sob o ponto de vista tecnológico210. Mesmo 

                                                           
210 O receio de que as pessoas que transacionam com criptomoedas não possam ser identificadas, o que 
justificaria a limitação de seu uso e mesmo seu banimento completo, assemelha-se, em parte, ao receio de que 
uma conta de e-mail ou de rede social possa ser anônima, no sentido de que seu titular pode ter criado um 
“perfil” falso para se cadastrar nestas plataformas. A evolução da Internet e seus aplicativos tem demonstrado, 
no entanto, que o anonimato não é algo tão simples como se imaginava, uma vez que a utilização da Internet 
não se dá de forma etérea, mas deixa “rastros” que podem ser seguidos até se chegar ao responsável por 
determinada postagem. O mesmo ocorre com os criptoativos. Embora não se negue a possibilidade de se 
escamotear a identidade nas transações com tais ativos, não há anonimato perfeito na rede, sendo possível 
tecnicamente seguir os passos dos negociadores até chegar à sua completa identificação. De certa forma esse 
anonimato fica mais reduzido num ambiente peer-to-peer, o que faz com que os adeptos do anonimato percam 
a vantagem de se evitar um intermediário, pois dele terão necessidade como “anteparo” para que suas 
atividades possam ter uma camada a mais de preservação do anonimato. 



159 
 

 
 

assim, tendo em vista a preocupação com uma suposta possibilidade de anonimato 

nas transações envolvendo criptomoedas, o que poderia estimular atos de lavagem 

de dinheiro, financiamento de tráfico de drogas e armas, além do suporte financeiro a 

grupos terroristas, as organizações internacionais têm se manifestado no sentido de 

que os agentes locais procurem fazer incidir as normas de combate a tais ilícitos 

também sobre as transações envolvendo criptomoedas. Dessa forma, muitos 

reguladores nacionais já têm estabelecido a obrigatoriedade, para as exchanges, de 

identificar os transmissores e receptores de criptomoedas, de modo a minimizar o 

efeito da “cortina” atrás da qual eventuais interessados no mau uso das criptomoedas 

procurem se esconder. Lembremo-nos que as transações peer-to-peer valorizam a 

identificação dos agentes (a confusão aqui diz respeito à identificação civil versus 

identificação tecnológica), não sendo difícil chegar à origem ou ao destino das 

transferências. A razão pela qual alguns preferem se utilizar das exchanges pode 

estar ligada ao fato de que, em alguns países, estas não estarem ainda sob a 

vigilância regulatória local, permitindo que as transações por elas operacionalizadas 

ocorram num ambiente de suposto anonimato, o que estabelece um patamar a mais 

para uma eventual investigação policial. De todo modo, dado o caráter transfronteira 

dessas transações, resta evidente que apenas uma linha regulatória minimamente 

coordenada poderá evitar um número crescente de atos ilícitos envolvendo 

criptomoedas211.  

 

   Os aspectos pontuais das transações com criptomoedas parecem 

já estar sendo adequadamente endereçados, com debates e sugestões de todos os 

pontos do globo, o que nos leva a crer que o instrumento pode ser burilado de forma 

a proporcionar meio de pagamento ágil e desburocratizado, com registro aberto a 

todos, o que supostamente poderá causar bons resultados num esforço de inclusão 

financeira das populações mais afastadas dos grandes centros. No entanto, é 

importante que as criptomoedas continuem a ser estudadas e testadas, na prática, 

pois se o uso das mesmas alcançar um patamar muito elevado (o que até hoje está 

                                                           
211 Esse esforço global tem apresentado bons resultados, embora haja ainda muito a fazer. O número de 
transações com criptomoedas destinadas à prática de atos ilícitos sofreu grande redução desde o surgimento 
do bitcoin até os dias de hoje. Inicialmente o bitcoin chegou a ser considerado de uso preferencial para a 
prática de delitos, pois se acreditava que (a) seus titulares seriam e permaneceriam anônimos e (b) não seria 
possível organizar parâmetros mínimos de regulação que coibisse tais atos. O tempo se encarregou de mostrar 
o grande erro de quem apostou numa forma rápida e fácil de praticar atos ilícitos sem qualquer penalidade. 
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longe de acontecer), será preciso promover uma forma de adaptação das mesmas ao 

sistema financeiro internacional, de modo a evitar que o volume de transações fora do 

sistema possa impactar as economias locais. 

 

   Essa incorporação dependerá da correta classificação das 

criptomoedas que, como já vimos, pretende abarcar diferentes institutos sob uma 

mesma denominação. Aos agentes regulatórios caberá aprofundar o esclarecimento 

da multiplicidade de institutos sob a aparência de um mesmo fenômeno, de modo a 

estabelecer patamares adequados a cada tipo de instrumento que se pretende 

regular. A tarefa não é simples mas tem sido enfrentada com denodo ao redor do 

mundo. 

 

   Nos dez anos que se passaram desde o lançamento do bitcoin 

vimos um crescente esforço de regulação, iniciado nos países em que a “febre do 

bitcoin” foi mais aguda, chegando aos foros internacionais que, hoje, não só 

apresentam estudos alentados sobre o tema, como procuram estimular a utilização 

dessas criptomoedas de modo a melhor conhece-las e delas tirar o maior proveito 

possível, evitando os percalços inerentes a qualquer novo instrumento, mas de forma 

mais aguda quando se trata do mercado financeiro. Felizmente a comunidade 

internacional parece estar atenta e atuante no que se refere à formulação de linhas 

gerais básicas de estímulo, por um lado, e controle, por outro, do fenômeno que vem 

ganhando mais e mais adeptos ao redor do mundo. 

 

V.3 – Transformações nos modelos de governança e impactos sobre as soberanias 
nacionais quanto à emissão de moedas 
 

   O surgimento dos criptoativos e particularmente das criptomoedas 

parece evidenciar com mais vigor uma realidade que há muito já vinha se desenhando 

no cenário mundial: as transformações pelas quais passa o Estado e as novas formas 

de governança que se desenvolveram ao longo do tempo. 

 

   O Estado soberano, tal como reconhecido até meados do século 

XX, deixa de existir em sua inteireza para dar lugar a uma forma de governança que 

não o exclui, mas faz com que atue em coordenação com outros centros de decisão 
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cuja importância cresceu particularmente a partir da visão neo-liberal adotada pelo 

Banco Mundial na década de 1980, como já vimos. 

 

   A transformação do Estado e a adoção de uma governança mais 

afeita à colaboração de instituições da sociedade civil vinha se desenhando aos 

poucos, numa construção paulatina e de intenso debate entre os limites de atuação 

de cada integrante deste modelo gerencial que associa aspectos da vida pública e da 

vida privada. 

 

   Esta construção, no entanto, foi fortemente abalada com o 

advento de tecnologias que alteraram substancialmente os meios de comunicação, 

reduzindo o tempo entre ação e reação, entre fato e divulgação do fato (com eventuais 

nuances nem sempre desejadas), entre movimento do Estado e reação das chamadas 

organizações não governamentais e da sociedade civil como um todo. Uma discussão 

tópica sobre a alteração de determinada norma, que se mostrasse anacrônica, 

demandava tempo para elaboração de minutas e contraminutas, debates, avaliações, 

ajustes e finalmente chegada a um consenso para só então se tornar pública a 

modificação alcançada. Agora não mais. A revolução tecnológica demanda emprego 

de energia constante para que as formulações normativas acompanhem demandas 

sociais que se avolumam e se difundem cada vez com maior velocidade. 

 

   As modificações sociais, que inevitavelmente levaram a 

modificações legais, ocorrem normalmente com maior rapidez do que a resposta 

legislativa esperada. Inúmeros exemplos de modificações nos costumes sociais ou 

empresariais cuja resposta chegou quando já estava em marcha uma nova 

modificação comportamental não são difíceis de encontrar. Se assim era antes da 

“revolução tecnológica”, o advento da Internet imprimiu ainda maior discrepância entre 

o tempo social e o tempo normativo. Não é de se estranhar, portanto, que o Estado 

tenha dado espaço para uma “normatização concorrente” (ou suplementar, como já 

vimos) e que é elaborada de forma muito mais ágil e transparente. 

 

   As normas de conduta, as “políticas de privacidade”, os “termos 

de uso” de inúmeras plataformas existentes na Internet são aceitas como regras 
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válidas e adequadas não apenas por seus usuários mas também pelo Estado, quando 

chamado a atuar para dirimir questões entre particulares, exercendo o Poder 

Judiciário. Não há hoje qualquer dúvida de que a governança está modelada entre 

agentes públicos e privados, com benefícios para ambos. As dificuldades iniciais 

decorrentes da velocidade alcançada com a Internet parecem já ter sido superadas, 

de forma que não se concebe hoje um mundo sem uma comunicação quase imediata 

e sem fronteiras. O Estado, como único gestor das normas de conduta dentro de seus 

limites territoriais parece ter sido fundamente atingido pela revolução da comunicação 

instantânea. 

 

   A autoridade estatal tem sido desafiada em diversos campos, 

sendo questionadas a legitimidade dos representantes legais, a eficácia da forma de 

escolha dos governantes, entre outros pontos de enorme importância para a vida 

harmoniosa em comunidade. Um dos últimos desafios que se podia imaginar talvez 

fosse o que questiona a exclusividade do Estado na emissão e controle de sua moeda.  

 

   Embora a moeda não tenha sido inicialmente estatal, como vimos, 

a incorporação do poder de cunhar moedas de forma exclusiva nas mãos do Estado 

configurou um novo tempo nas finanças dos diversos países e no desenvolvimento de 

suas populações. A necessidade de integração dos sistemas monetários dos Estados, 

particularmente nos períodos pós-guerras, reforçou o que parecia ser um monopólio 

natural do Estado, sem possibilidade de qualquer concorrência por parte da iniciativa 

privada. Porém, num momento de questionamentos e rupturas, exatamente após o 

“estouro da bolha” dos subprime nos EUA, surge uma “moeda virtual” destinada a 

efetuar pagamentos, compra e venda, sem qualquer participação do Estado, 

sugerindo seu afastamento do campo financeiro, como que a desafiar um dos últimos 

pontos em que o Estado parecia exercer ainda maior soberania. 

 

   O desafio representado pelos criptoativos, e que está evidente na 

permanência e difusão do bitcoin, por exemplo, demanda do Estado e dos particulares 

envolvidos na governança global atual uma resposta ágil e abrangente, que ainda não 

se ofereceu em sua inteireza. Claro está que uma “moeda privada” afeta não apenas 

o Estado, em seu monopólio emissor, mas também os agentes privados, tais como 
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bancos, instituições financeiras, bolsas de valores, empresas, negociantes maiores 

ou menores e, evidentemente, o cidadão comum. Este, em seu dia a dia, é 

bombardeado com informações sobre uma “nova moeda” que não sabe exatamente 

o que é e como funciona, mas que lhe é apresentada como algo vantajoso, moderno 

e ágil, em contraposição à moeda “velha”, muito pesada e sujeita a travas estatais não 

desejadas. 

 

   Se é verdade que as criptomoedas ainda não atingiram um 

patamar de transações capaz de incomodar o sistema financeiro internacional (ou 

mesmo os sistemas financeiros nacionais), não é menos verdade que os anúncios 

sobre as vantagens e facilidades oferecidas pelas mesmas são constantemente 

apresentados aos cidadãos de toda parte do mundo. Hoje há anúncios de exchanges 

oferecendo venda e compra de criptomoedas em toda parte: nos estádios de futebol, 

nos ônibus, nas saídas do metrô, nas revistas semanais, nos jornais diários. Bitcoin já 

se tornou sinônimo de “moeda não estatal”, de “moeda desburocratizada” e sem a 

sujeição às taxas e tributos incidentes sobre a moeda tradicional. A comunicação das 

“vantagens” das criptomoedas atinge o cidadão comum sem que este possa verificar 

a veracidade dessa verdadeira panaceia. Os riscos e dificuldades decorrentes do uso 

das criptomoedas dificilmente são apresentados ao público em geral. Tudo se passa 

como se uma solução ideal e sem máculas tivesse sido finalmente alcançada.  

 

   É inevitável que o Estado, em conjunto com os bancos privados, 

as instituições financeiras, as empresas, e a sociedade civil como um todo se voltem 

com determinação para este fenômeno e interajam com entidades da comunidade 

internacional – de âmbito público ou privado – para buscar um consenso sobre a 

melhor forma de absorver a realidade das criptomoedas antes que esta se consolide 

sem qualquer organização, o que não é desejável. 

 

   A ideia de uma governança descentralizada das criptomoedas 

deve ser avaliada e cuidadosamente estudada, sendo necessária talvez uma nova 

governança adaptada à própria descentralização do blockchain. Essa reavaliação 

deve ser agilizada o mais possível, para que se evite a transferência do monopólio 

estatal na emissão da moeda para um monopólio particular de emissão das 
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criptomoedas. Hoje corre-se o risco de se perder uma das características principais 

do fenômeno – a descentralização – em função da concentração dos pontos de 

validação nas mãos dos maiores detentores de capacidade energética e 

computacional do mundo. Ou seja, se não houver uma coordenação ágil e eficaz na 

conformação de uma nova governança global no que diz respeito às moedas 

tradicionais, aliadas às criptomoedas, com base na nova tecnologia, corremos o risco 

de nos ver às voltas numa economia que tem de um lado as moedas fiduciárias 

garantidas pelo Estado e, de outro, as criptomoedas impostas por atores econômicos 

ávidos por recuperar o investimento na “mineração” e coordenação dos novos meios 

de pagamento que podem oferecer vantagens importantíssimas, mas podem também 

levar a um colapso da conformação do Estado e da governança global tal como hoje 

a conhecemos.  

 

   As modificações na governança global tem fornecido respostas 

importantes a problemas que atingem a toda a humanidade. Sem dúvida a forma como 

efetuamos nossas “trocas”, o modo como financiamos nosso bem comum também 

são temas de relevância e que até hoje não pareciam tão debatidos em função talvez 

da inimaginável possibilidade de se criar um instrumento com as características 

tecnológicas da criptomoeda, subtraindo o poder do Estado no controle da moeda e 

das finanças públicas. Urge reforçar e dinamizar a governança global para que a 

descentralização das decisões pontuais não impeça uma comunicação ágil e apta a 

oferecer soluções ou orientações gerais, evitando assim uma aguda desconexão e 

fragmentação dos atores envolvidos.  

 

   Felizmente parece que a governança global está atenta e procura 

assumir sua responsabilidade no enfrentamento do problema. Não são poucos os 

debates e análises sobre o tema, congregando agentes públicos e privados ao redor 

do globo. Pouco a pouco o fenômeno parece começar a ser desvendado e vai se 

tornando menos assustador do que inicialmente parecia. Temos esperança de que as 

respostas virão a tempo e hora e que o novo fenômeno trará incentivos para uma 

melhoria na atuação do Estado e de seus parceiros em prol de uma governança ainda 

mais ágil e eficaz de um mundo em constante mutação. 
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