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1. Carta aos delegados 
 
Caríssimos delegados e delegadas, 

Sejam bem-vindos ao XVI ONU Jr.! É com imenso prazer que os 

recebemos para esta simulação do Fundo Monetário Internacional (FMI), na qual 

trataremos acerca da regulamentação de criptomoedas, uma temática de grande 

importância na atualidade. Em tempos de grande avanço tecnológico e conexão 

global, as criptomoedas surgiram como uma nova forma de dinamizar a economia 

de modo conectado ao meio digital. Hoje compõem um dos mais atrativos e 

agitados ativos da conjuntura econômica de nosso tempo. Ao mesmo tempo, 

apresentam ainda uma série de controvérsias e desconfianças por diversas partes 

envolvidas no sistema financeiro global. 

As delegações presentes no FMI terão a importante tarefa de definir 

diretrizes para a regulação ou não dessa modalidade, buscando ao máximo a 

diplomacia para que, superando as divergências, encontrem pontos em comum. 

Este Guia de Estudos tem como principal objetivo, como o próprio nome 

já anuncia, servir como um instrumento de aprendizado e preparo das senhoras e 

senhores delegados para os debates a serem promovidos na casa diplomática. Nós, 

diretores do FMI do XVI ONU Jr., preparamos esta obra com muita dedicação e 

carinho, buscando montar algo que realmente seja de grande ajuda para vocês. 

Entretanto, é importante deixar claro que seus estudos não devem ficar limitados 

ao Guia, cabendo à delegação uma pesquisa possivelmente mais aprofundada 

acerca de sua delegação e da temática. De toda forma, estaremos à disposição de 

vocês para qualquer dúvida que possa surgir acerca do comitê e do evento, antes 

ou ao longo da realização do XVI ONU Jr. Bons estudos! 

 

Bruno Rafael 

Carolina Margulies 

Eduarda Oliveira 

Felipe Camargo 

Stella Cambeche 
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2. O Sistema ONU 
 

O “Sistema ONU” é compreendido como uma rede composta pelos seis 

principais órgãos da Organização das Nações Unidas (ONU) — Assembleia 

Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado, Corte 

Internacional de Justiça e o Conselho de Tutela, sendo este último suspenso a 

partir de 19941, porém ainda não formalmente excluído — junto a organismos 

internacionais subsidiários ou autônomos que estão conectados às Nações Unidas 

por meio de tratados internacionais.  

O Sistema ONU apresenta uma grande variedade de organizações de 

forma a abordar os mais variados assuntos de importância global. De acordo com 

o Organograma do Sistema ONU2, boa parte dessas entidades estão 

compreendidas sob tutela da Assembleia Geral e/ou do Conselho Econômico e 

Social (ECOSOC). O Fundo Monetário Internacional (FMI) está presente no 

Sistema ONU de forma conectada ao ECOSOC, como uma Agência 

Especializada, uma modalidade de organização autônoma e específica (como o 

próprio nome sugere) que atua em associação às Nações Unidas, justamente por 

meio do ECOSOC, a nível internacional. As Agências Especializadas não 

necessariamente foram criadas a partir da ONU, sendo boa parte delas anteriores 

às Nações Unidas ou então sem sua origem ter uma ligação estrita com o 

organismo. Alguns organismos, além do FMI, são a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Grupo do Banco 

Mundial e a Organização das Nações Unidas para Ciência, Educação e Cultura 

(UNESCO), dentre outras. 

 

2.1. A Organização das Nações Unidas (ONU) 

 

Conhecida pela sigla ONU, a Organização das Nações Unidas é uma 

entidade composta por nações de todo o globo, fundada em 24 de agosto de 1945, 

                                                
1 Após a independência de Palau, último território sob tutela da ONU. 
2 O organograma do sistema ONU está disponibilizado pelo portal das Nações Unidas no Brasil, 

disponível em: <https://nacoesunidas.org/organismos/organograma/>. Ali estão apresentadas todas 

as entidades conectadas às Nações Unidas e que, portanto, compõem seu sistema.  
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sob contexto de reestruturação da paz com o fim da Segunda Guerra Mundial. 

Suas diretrizes e definições estão estabelecidas pela Carta da ONU3, promulgada a 

tempo da fundação da Organização. Atualmente, a ONU dispõe de 193 países-

membros, oriundos de todos os continentes4. É interessante perceber que desde o 

princípio de sua composição, a ONU apresenta nações de variadas concepções e 

orientações políticas, sendo o grande espaço mundial para o debate diplomático. 

A ONU tem sua atuação baseada nos preceitos de igualdade entre todos os 

seus Estados-membros, a propagação da paz e a resolução de controvérsias 

internacionais por meio do diálogo e da diplomacia, prezando pela cooperação 

internacional para buscar soluções para as grandes problemáticas mundiais, seja 

em caráter econômico, social, cultural ou humanitário. Para desempenhar seu 

papel, as Nações Unidas dispõem de uma vasta gama de agências, escritórios e 

organismos, que compõem a rede aqui anteriormente descrita como Sistema 

ONU. 

 

2.2. O Fundo Monetário Internacional 

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma agência especializada 

filiada à Organização das Nações Unidas que tem por objetivo a promoção de uma 

cooperação monetária internacional que vise à facilitação do comércio, promoção 

do emprego, redução da pobreza e estabilidade financeira. A entidade apresenta 

189 países-membros5 e dispõe de autonomia para atuar dentro do Sistema das 

Nações Unidas.  

                                                
3 A Carta da ONU é o tratado no qual se baseia a fundação da Organização das Nações Unidas, 

assinada e ratificada em 1945, onde definiram-se os preceitos e diretrizes da organização global 

que ali se criaria. Ao longo dos tempos, a Carta passou por algumas emendas, de forma em que a 

ONU compreende-se as devidas alterações na conjuntura global que seriam de importância para 

organização. 

4 A lista de países-membros das Nações Unidas está disponível em:  

<https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/#paisesMembros>.  

5 A lista de países-membros está disponível em:  

<http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx>.  
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O  FMI é uma organização internacional que resultou da Conferência de 

Bretton Woods (1944). Concebida no final da Segunda Guerra Mundial, seus 

idealizadores tinham como objetivo construir um arcabouço para cooperação que 

evitasse a repetição das políticas econômicas que levaram à Grande Depressão e 

ao conflito que se seguiu (ITAMARATY, 2018).  

Os países-membros contribuem colocando à disposição do FMI parte de 

suas reservas internacionais. Se necessário, o Fundo utiliza esses recursos para 

operações de empréstimo visando a ajudar países que enfrentam desequilíbrios de 

pagamento. Os recursos são desembolsados mediante o cumprimento de requisitos 

de um programa negociado com o Fundo (ITAMARATY, 2018).  

Quanto à tomada de decisões, a estrutura organizacional do FMI é 

constituída principalmente pela Assembleia de Governadores e pela Diretoria 

Executiva. A primeira citada se apresenta no topo da estrutura organizacional do 

FMI, sendo a Assembleia de Governadores composta por um representante titular 

indicado por cada país e um suplente, que são geralmente o ministro das finanças 

e/ou o presidente do banco central do Estado-membro; é a entidade de maior 

autoridade dentro do FMI e reúne-se anualmente, sendo a ela reportados todos os 

trabalhos desempenhados pela Diretoria Executiva e cabendo a si o máximo poder 

decisório dentro da organização - em uma comparação livre, pode ser entendida 

com um poder de decisão semelhante ao que cabe à Assembleia Geral das Nações 

Unidas. Já a Diretoria Executiva é quem comanda os trabalhos do organismo 

diariamente, reunindo-se ao menos 3 vezes na semana e é composta por 24 

membros, sendo 16 destes membros eleitos bienalmente, por meio de um sistema 

de divisão em blocos dos países, e outros 8 permanentes, sendo estes Estados 

Unidos da América (EUA), Japão, Alemanha, Reino Unido, Rússia, França, 

Arábia Saudita e China.6 

Diferentemente da Assembleia Geral da ONU e de outras organizações 

internacionais, no Fundo Monetário Internacional o poder de voto não é 

igualitário entre todos os Estados-membros, estando relacionado às cotas (ou 

quotas) que cada nação detém da organização. As cotas são os alicerces da 

estrutura financeira e de governança do FMI. A cota de um país-membro reflete 

                                                
6 As informações dispostas neste parágrafo foram retiradas do portal oficial do FMI, em inglês, 

estando disponíveis em: <https://www.imf.org/external/np/exr/center/mm/eng/mm_bnfts.htm>.  



 
9 

amplamente sua posição relativa na economia mundial. As cotas são denominadas 

em Direitos Especiais de Saque (tópico 6.2), a unidade de conta do FMI (IMF, 

2018). 

Além de serem um fator determinante do poder de voto nas decisões do 

FMI, as cotas determinam o montante máximo de recursos financeiros que um 

membro é obrigado a fornecer ao FMI, o montante máximo que um país membro 

pode obter do FMI sob acesso normal e a participação de um membro em uma 

alocação geral de Direitos Especiais de Saque (IMF, 2018). 

A Assembleia de Governadores do FMI realiza revisões gerais de cotas em 

intervalos regulares (não mais que cinco anos). Quaisquer alterações nas cotas 

devem ser aprovadas por uma maioria de 85% do total de votos e a cota do 

membro não pode ser alterada sem seu consentimento. Duas questões principais 

abordadas em uma revisão são o tamanho de um aumento de cota global e a 

distribuição do aumento entre os membros (IMF, 2018). 

A Diretoria Executiva discute todos os aspectos do trabalho do Fundo, 

desde verificações anuais da saúde da economia dos países-membros até as 

questões políticas relevantes para a economia mundial. A Diretoria normalmente 

toma decisões com base em consenso, mas às vezes votações formais são 

tomadas. O voto de cada membro é igual à soma de seus votos básicos 

(distribuídos igualmente entre todos os membros) e votos baseados em cotas 

(IMF, 2018).    

Outro ponto na estrutura do FMI de grande importância é o cargo de 

Diretor-Gerente (que, a tempo da confecção deste guia, é ocupado pela francesa 

Christine Lagarde), sendo a mais importante ocupação da organização, tendo a 

função de coordenar e chefiar as ações do Fundo. 

É importante ressaltar que, em suas atribuições, o FMI trabalha fiscalizando o 

sistema financeiro global, avaliando a economia internacional e nacional, 

apontando sugestões a cada país em prol de seu crescimento econômico. Há ainda 

a importante atribuição de conceder empréstimo a países que estejam passando 

por problemas potenciais ou reais quanto ao pagamento de suas dívidas, visando 

servir como impulso para a estabilização monetária e retomada do crescimento 

nacional; todavia, é importante ressaltar que o Fundo não desempenha papel como 

o dos bancos voltados para fomentar o desenvolvimento, não fornecendo 

empréstimos para projetos específicos. Outra função da entidade está na 
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colaboração direta junto ao país para a implementação de medidas que promovam 

a estabilidade econômica e o crescimento. 

 

2.2.1. Histórico Institucional 

 

O Fundo Monetário Internacional foi criado na Conferência de Bretton 

Woods, ocorrida no Estado de New Hampshire, Estados Unidos, no ano de 1944, 

sob contexto da Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Bretton Woods teve 

papel de grande importância na definição das diretrizes que guiaram a condução 

do capitalismo no pós-Guerra e a reconstrução econômica dos países ali 

envolvidos. A criação do FMI não foi isolada, sendo ali criado também o Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), que compõe o 

Banco Mundial; ambos surgiram justamente no intuito de buscar meios para a 

estabilização monetária (VILLELA, 2014).  

Contudo, é importante perceber que a idealização embrionária do que 

tornou-se o FMI decorre de momentos anteriores, como a Conferência do Rio de 

Janeiro de 1942, onde se reuniram as repúblicas americanas e ali negociou-se, 

entre as resoluções aprovadas, a possível criação de um Fundo Internacional de 

Estabilização, que funcionaria, em um futuro contexto pós-guerra, como promotor 

de uma estabilidade cambial, como fortalecedor das relações comerciais e 

impulsionador do desenvolvimento econômico. Há, ainda, desde 1934, a presença 

do Exchange Stabilization Fund (que, em uma tradução para o português, seria 

denominado “Fundo de Estabilização Cambial”), fundo semelhante coordenado 

internamente pelos Estados Unidos da América e que funcionava de forma 

bilateral junto a países que lhe recorressem, em uma medida de adiantamento de 

crédito7. Já havia, também, na década de 1930, ideias desenvolvidas no meio 

acadêmico que defendiam a formulação de algo semelhante ao que constituiu-se 

como FMI e/ou das práticas econômicas que embasaram a criação do Fundo 

(ALMEIDA, 2015). 

                                                
7 A implementação deste fundo nos Estados Unidos ocorre sob o governo de Franklin D. 

Roosevelt, no qual se implementou o New Deal, programa de recuperação da economia norte-

americana desenvolvido a partir de 1933, sob contexto pós-Crise de 1929. 
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A Conferência de Bretton Woods foi cenário para uma disputa de 

propostas preponderante para a formação do FMI: o projeto norte-americano, 

defendido por Harry Dexter White, “contra” o projeto britânico, defendido por 

John Maynard Keynes. O projeto de White apresentava-se defensor de uma maior 

rigidez quanto ao cumprimento das responsabilidades fiscais, junto a uma 

proposta de regulação cambial internacional que visava evitar mudanças cambiais 

bruscas, se baseando em uma estipulação de cotas (fundamentais para os 

processos decisórios do FMI e para definir a capacidade de saque que cada país 

poderia executar) disponíveis a cada país, correspondentes às suas reservas em 

ouro e em suas próprias moedas. O projeto de Keynes, por sua vez, apresentava a 

criação de uma unidade monetária internacional, referida como bancor (que teria 

as reservas em ouro como lastro para definir a capacidade financeira de cada 

país), e de um sistema de compensações mundial, o International Clearing Union 

(em português, União Internacional de Compensação) que promoveria os ajustes 

cambiais de forma automática (ALMEIDA, 2015). O plano de White saiu como 

vencedor e desenhou as diretrizes que foram tomadas na formação do FMI e em 

sua aplicação prática, que apenas iniciou-se em 1946, dois anos após sua 

definição. Ali ficou estabelecida a retomada do ouro como lastro, a partir do ponto 

em que o dólar, moeda norte-americana, baseava-se nas reservas auríferas8 para 

sua emissão e estabelecimento cambial. Essa definição ocorre à medida em que o 

dólar tornou-se a moeda mais importante no cenário internacional, fato 

desenvolvido ao longo do cenário pós-Crise de 1929 e pós-Segunda Guerra 

Mundial (VILLELA, 2014). 

Ao longo das décadas, o FMI desempenhou uma postura 

consideravelmente firme em defesa da austeridade (prezando pela 

responsabilidade dos países ao cumprirem os compromissos econômicos que 

assumirem, priorizando o minimizar de certos gastos em busca de uma saúde 

financeira para o país) e do equilíbrio monetário (visando à redução de 

discrepâncias comerciais, priorizando um mercado financeiro saudável), 

defendendo medidas fortemente rígidas para o alcance destes pontos, que não 

agradavam a todas as nações que lhe recorriam (ALMEIDA, 2015). 

                                                
8 Auríferas: que contém ouro. 
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Em 1969, estipulou-se o sistema de cotas que perdura até os dias atuais, 

por meio dos Direitos Especiais de Saque (DES, ou conhecidos também pela sigla 

em inglês SDR9). Isto se deu como uma medida de reorganizar a balança de poder 

dentro da entidade, de forma que as nações com maior desenvolvimento 

econômico acabaram mais fortalecidas e tendo o poder de decisão em suas mãos 

(sobretudo os Estados Unidos da América) (ALTMAN, 2012). O contexto de tal 

criação é de considerável desequilíbrio cambial, sobretudo em relação a uma 

desestabilização do ouro como lastro financeiro internacional, tendo em vista as 

complicações das relações desta função do ouro junto a seu caráter como 

mercadoria. Os DES viriam, portanto, como uma forma de driblar a instabilidade 

econômica global, determinando uma unidade particular às relações financeiras 

internacionais aos olhos do FMI, sendo uma opção em meio à instabilidade do 

ouro e, consequentemente, do dólar. Contudo, em 1971, em meio a um maior 

agravamento da crise do ouro como lastro, o governo dos Estados Unidos, sob a 

presidência de Richard Nixon, determinou a quebra, por parte dos norte-

americanos, do uso do ouro como lastro para a conversão monetária. Tal medida 

foi, em pouco tempo, reconhecida pelo FMI, e sua definição determinou a queda 

global do ouro como padrão para as transações cambiais, rompendo com o 

paradigma definido em Bretton Woods (ALMEIDA, 2015). 

 

3. Moedas Digitais 

3.1 O que é Blockchain? 

Primeiramente, antes de definirmos o que é Blockchain, vamos entender o 

problema que ele resolve. 

Suponhamos uma situação entre duas amigas: Charlotte e Paula. Paula está 

de férias em outro país quando inesperadamente fica sem dinheiro. Ela, então, liga 

para Charlotte e pede dinheiro emprestado. Paula prontamente liga para o gerente 

de contas de seu banco e o pede que faça uma transferência para a conta de Paula 

no valor de US$ 1000,00. Logo, o gerente verifica o saldo na conta de Charlotte 

para ver se ela possui US$ 1000,00 disponíveis para transferência. Visto isso, ele 

então entra com um registro detalhando o valor da transferência, a hora e a data. 
                                                
9 Special Drawing Rights. 
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Esta situação mostrou como ambas, Paula e Charlotte, confiaram no banco para 

administrar seu dinheiro. Para isso, só foi preciso entrar com um registro. Um 

registro, entretanto, que nenhuma das duas possui ou controla e esse é o exato 

problema dos sistemas atuais. Para se estabelecer confiança, as pessoas dependem 

de terceiros individuais. 

O principal problema em ter que depender de outras pessoas, é que, para 

que a desordem seja instaurada na sociedade, tudo que é necessário é que uma 

pessoa ou organização seja corrupta, intencionalmente ou não. Por exemplo: 

● E se o registro em que a transação foi registrada for queimado em um 

incêndio? 

● E se, por engano, o gerente de contas tivesse escrito US $ 1.500 em vez de 

US $ 1.000? 

● E se ele fez isso de propósito? 

Transferir dinheiro, nada mais é do que entrar com um registro. Então, 

poderia haver uma maneira de manter o registro entre nós mesmos? O Blockchain 

é a resposta para essa questão. Um método no qual se pode transferir dinheiro sem 

precisar de intermediários, como o banco, por exemplo. 

  

3.1.1. Como o Blockchain funciona? 

 
Basicamente, um Blockchain é um tipo especializado de sistema de dados. 

Esse sistema usa uma rede não centralizada para criar uma razão digital de 

transações. É uma espécie de grande “livro contábil” que registra vários tipos de 

transações e possui seus registros espalhados por vários computadores. No caso 

das moedas criptografadas, como o Bitcoin, esse livro registra o envio e 

recebimento de valores. Para facilitar, pode-se fazer a seguinte analogia: as 

"páginas" desse "livro contábil" estão armazenadas em várias "bibliotecas" 

espalhadas pelo mundo; por isso, apagar o conhecimento presente nele é uma 

árdua tarefa. Além disso, como não há uma figura central, a velocidade dessas 

transações é rápida. 
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Para entendermos melhor, vamos assumir o seguinte exemplo: dez pessoas 

querem desistir de bancos ou de terceiros. Por mútuo acordo, eles têm detalhes das 

contas uns dos outros todo o tempo - sem conhecer a identidade um do outro. 

  

Figura 1 (https://hackernoon.com/) 

  

Assim, temos o seguinte processo: 

1.   Todos contêm uma pasta vazia para começar. Conforme 

progredirmos, todos esses dez indivíduos continuarão adicionando páginas às suas 

pastas vazias no momento. E essa coleção de páginas formará o registro que 

rastreia as transações. 

2.   Em seguida, todos na rede estarão com uma página em branco e 

uma caneta nas mãos. Todos estarão prontos para escrever qualquer transação que 

ocorra no sistema. 

Agora, digamos que o indivíduo #2 quer enviar US$ 10 para o indivíduo 

#9. 

Para fazer a transação, o nº 2 grita e diz a todos: “Quero transferir US$ 10 

para o nº 9. Então, todos, por favor, anotem em suas páginas”. 
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Figura 2 (https://hackernoon.com/) 

 

Todos, então, verificam se #2 tem saldo suficiente para transferir US$ 10 

para #9. Se ela tiver saldo suficiente, todos anotam a transação nas páginas em 

branco. 

3.   À medida que o tempo passa mais pessoas na rede sentem a 

necessidade de transferir dinheiro para outras pessoas. Sempre que eles querem 

fazer uma transação, eles anunciam para todos os outros. Assim que uma pessoa 

ouve o anúncio, ela o anota em sua página. 

Este exercício continua até que todo mundo fique sem espaço na página 

atual. Supondo que uma página tenha espaço para registrar dez transações, assim 

que a décima transação é feita, todo mundo fica sem espaço. 

Chega a hora, então, de colocar a página na pasta, trazer uma nova e 

repetir o processo. 

Antes de guardar a página nas pastas, é preciso selá-la com uma chave 

única que todos na rede concordem. Ao selá-la, nos certificaremos de que 

ninguém possa fazer alterações nela depois que suas cópias forem guardadas na 

pasta de todos - não hoje, nem amanhã e nem depois de um ano. Uma vez na 

pasta, ficará sempre na pasta - selada. Além disso, se todos confiarem no selo, 

todos confiam no conteúdo da página. E esse selamento da página é o ponto 

crucial desse método. Esse processo de selamento é chamado de Mining. 
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Anteriormente, um terceiro agente, um intermediário, nos deu a confiança 

de que tudo o que eles escreviam no registro nunca seria alterado. Nesse sistema 

distribuído e descentralizado, esse selo fornecerá a confiança. Mas como selar a 

página? 

Para entender como selar a página é preciso esclarecer primeiro como o 

selo funciona. 

Vamos imaginar uma máquina cercada por paredes grossas. Se você enviar 

uma caixa com algo dentro pela esquerda, ela vai cuspir uma caixa contendo outra 

coisa pela direita. 

 

 

Figura 3 (https://hackernoon.com/) 

  

Suponha que enviemos o número 26 para dentro da máquina pela 

esquerda. Descobriremos então que ela cuspiu a seguinte palavra pela direita: 

“94c8e". 

Como ela converteu o número 26 nessa palavra?  Ninguém sabe. Além 

disso, é um processo irreversível. Dada a palavra “94c8e", é impossível dizer com 

o que a máquina foi alimentada à esquerda. Mas toda vez que você alimenta o 

número 26 na máquina, ela sempre cuspirá a mesma palavra, “94c8e". 
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Figura 4 (https://hackernoon.com/) 

Dessa forma, nos deparamos com uma pergunta interessante: “é possível 

dizer o que se deve enviar do lado esquerdo da máquina para que recebamos uma 

palavra que comece com três zeros à esquerda do lado direito? Por exemplo, 

000ab ou 00098 ou 000fa?” 

É sabido que a máquina tem uma propriedade que não podemos calcular o 

que é preciso enviar a partir da esquerda para receber à direita. Logo, com tal 

máquina teríamos que tentar cada número no universo, um por um, até obtermos 

uma palavra que comece com três zeros iniciais. Sendo otimista, depois de vários 

milhares de tentativas, acabaremos com um número que renderá o resultado 

desejado. 

Tendo isso em vista, fica claro que seria extremamente difícil calcular a 

entrada dada a saída. Mas, ao mesmo tempo, sempre será incrivelmente fácil 

verificar se a entrada prevista produz a saída necessária. Lembrando, claro, que a 

máquina produz sempre a mesma palavra para um número. 

Tais “máquinas” são chamadas de “hash” e sua propriedade mais 

importante é que - "Dada uma saída, é extremamente difícil calcular a entrada, 

mas dada a entrada e a saída, é muito fácil verificar se a entrada leva à saída”. 

Agora, voltando, como usar essas máquinas para selar uma página? 

Novamente, iremos começar com uma situação imaginária. 

Vamos imaginar que temos duas caixas. A primeira caixa contém o 

número 20893. Com isso então, eis a pergunta: "É possível descobrir um número 

que, quando adicionado ao número na primeira caixa e fornecido à máquina, nos 

dará uma palavra que começa com três zeros iniciais?”. 
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Figura 5 (https://hackernoon.com/) 

Essa é uma situação semelhante à que foi vista anteriormente, logo se 

conclui que a única maneira de calcular esse número é experimentando todos os 

números disponíveis em todo o universo. 

Depois de vários milhares de tentativas, vamos nos deparar com um 

número, digamos 21191, que, quando adicionado a 20893 (ou seja, 21191 + 

20893 = 42084) e alimentado na máquina, produzirá uma palavra que satisfaz 

nossos requisitos. 

  

 

Figura 6 (https://hackernoon.com/) 

Nesse caso, esse número, 21191, torna-se o selo para o número 20893. 

Suponha que haja uma página que contenha o número 20893 escrito nele. Para 

selar essa página, colocaremos um selo com o rótulo "21191" em cima dela. 

Assim que o número de selagem (ou seja, 21191) é preso na página, ela é selada.  

 

Figura 7 (https://hackernoon.com/) 
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O número de selagem é chamado de "Proof of Work", o que significa que 

esse número é a prova de que foram feitos esforços para calculá-lo.Se alguém 

quiser verificar se a página foi alterada, tudo o que se precisa fazer é adicionar o 

conteúdo da página ao número de lacre e alimentar a máquina. Se a máquina der 

uma palavra com três zeros à esquerda, o conteúdo não foi tocado. Se a palavra 

que sair não atender aos requisitos, podemos jogar a página fora porque seu 

conteúdo foi comprometido e, portanto, não tem uso. 

Usaremos um mecanismo de vedação semelhante para selar todas as 

nossas páginas e, eventualmente, organizá-las em nossas respectivas pastas. 

Finalmente para selar nossa página que contém as transações da rede, 

precisaremos descobrir um número que, quando anexado à lista de transações e 

alimentado na máquina, recebemos uma palavra que começa com três zeros pela 

direita. 

  

 

  

Figura 8 (https://hackernoon.com/) 

  

         Uma vez que esse número é calculado após gastar tempo e eletricidade na 

máquina, a página é lacrada com esse número. Se alguma vez, alguém tentar 

alterar o conteúdo da página, o número de selagem permitirá que qualquer pessoa 

verifique a integridade da página. 

Agora que sabemos sobre a selagem da página, voltaremos ao tempo em 

que terminamos de escrever a décima transação na página, e ficamos sem espaço 

para escrever mais. 
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Assim que todos saem da página para escrever outras transações, eles se 

permitem calcular o número de lacre da página para que ela possa ser guardada na 

pasta. Todos na rede fazem o cálculo. O primeiro na rede a descobrir o número de 

selamento anuncia isso para todos os outros.  

  

Figura 9 (https://hackernoon.com/) 

 Imediatamente após ouvir o número de lacre, todos verificam se 

produziram ou não a saída necessária. Se isso acontecer, todos etiquetam suas 

páginas com esse número e as guardam em suas pastas. 

Mas e se, para alguém, digamos o nº 7, o número de lacre anunciado não 

produzir a saída necessária? Esses casos não são incomuns. As possíveis razões 

para isso podem ser: 

● Ele poderia ter ouvido mal as transações que foram anunciadas na 

rede 

● Ele poderia ter escrito as transações que foram anunciadas na rede 

de forma errada 

● Ele pode ter tentado enganar ou ser desonesto ao escrever 

transações, seja para favorecer a si mesmo ou a outra pessoa na 

rede. 

  Não importa qual seja a razão, # 7 tem apenas uma escolha - descartar sua 

página e copiá-la de outra pessoa para que também possa colocá-la na pasta. A 

menos que ele não coloque sua página na pasta, ele não mais poderá continuar 
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escrevendo transações, sendo proibindo, assim, de fazer parte da rede. Qualquer 

que seja o número de selamento que a maioria concorde, este se torna o número 

honesto de selamento. 

Logo, por que todos gastam recursos fazendo o cálculo quando sabem que 

alguém vai calcular e anunciar isso a eles? Por que não ficar parado e esperar pelo 

anúncio? É aí que os incentivos aparecem no contexto. Todos que fazem parte do 

Blockchain são elegíveis para recompensas. O primeiro a calcular o número de 

selamento é recompensado com dinheiro livre por seus esforços. 

Imaginemos, se o #5 calcula o número de selamento de uma página, ele é 

recompensado com algum dinheiro grátis, digamos $1, que é forjado naquele 

momento. Em outras palavras, o saldo da conta #5 é incrementado com $1 sem 

diminuir o saldo da conta de outra pessoa. 

É assim que o Bitcoin passou a existir. Foi a primeira moeda a ser 

transacionada em um Blockchain (ou seja, registros distribuídos). E, em troca, 

para manter os esforços em andamento na rede, as pessoas foram premiadas com 

Bitcoins. 

Quando o número suficiente de pessoas possui Bitcoins, eles crescem em 

valor, fazendo com que outras pessoas queiram Bitcoins – "Isso faz Bitcoins 

crescerem em valor ainda mais, fazendo com que ainda mais pessoas queiram 

Bitcoins, e assim por diante". As recompensas fazem com que todos continuem 

trabalhando na rede. E assim que todos tiram a página de suas pastas, a nova 

página em branco é trazida e todo o processo se repete - fazendo isso para sempre. 

Pensemos em uma única página como um bloco de transações e a pasta 

como a cadeia de páginas (blocks), portanto, transformando-a em um Blockchain. 

E é dessa forma que o Blockchain funciona. 

Mas e quanto às tentativas de fraude? Digamos que já há cinco páginas na 

pasta - todas seladas com um número de selagem. E se eu voltar para a segunda 

página e modificar uma transação para me favorecer? O número de selagem 

permitirá que qualquer um detecte a inconsistência nas transações, certo? E se eu 

prosseguir e calcular um novo número de lacre também para as transações 

modificadas e rotular a página com isso? 
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Para evitar esse problema de alguém voltar e modificar uma página, bem 

como o número de lacre, há uma pequena reviravolta em como um número do 

lacre é calculado. 

Anteriormente demos o exemplo de duas caixas - uma contendo o número 

20893 e outra vazia para calcularmos. Na realidade, para calcular o número de 

selagem em uma Blockchain, em vez de duas caixas, há três - duas pré-

preenchidas e uma a ser calculada. E quando o conteúdo de todas essas três caixas 

é adicionado e alimentado à máquina, a resposta que sai do lado direito deve 

satisfazer as condições exigidas. 

Já sabemos que uma caixa contém a lista de transações e uma caixa 

conterá o número de lacre. A terceira caixa contém a saída da máquina da página 

anterior. 

  

 

Figura 10 (https://hackernoon.com/) 

  

Com esse pequeno truque, garantimos que cada página dependa de sua 

página anterior. Portanto, se alguém tiver que modificar uma página histórica, ele 

também terá que alterar o conteúdo e o número de lacre de todas as páginas depois 

disso, para manter a cadeia consistente. 

Se um indivíduo, dentre os dez mencionados no começo, tenta trapacear e 

modificar o conteúdo do Blockchain (a pasta que contém as páginas com a lista de 

transações), ele teria que ajustar várias páginas e também calcular o novo número 

de selamento para todas essas páginas. Sabemos como é difícil calcular os 



 
23 

números de selagem. Portanto, uma pessoa desonesta na rede não pode vencer 

nove honestas. 

O que vai acontecer é: a partir da página que a pessoa desonesta tenta 

enganar, ela estaria criando outra cadeia na rede, mas essa cadeia nunca seria 

capaz de alcançar a cadeia honesta - simplesmente porque os esforços e a 

velocidade de uma pessoa não podem bater os esforços e a velocidade de nove. 

Garantindo assim que a cadeia mais longa de uma rede seja a cadeia honesta, 

como mostra a figura abaixo. 

  

Figura 11 (https://hackernoon.com/) 

  

Agora, e se, em vez de uma, seis pessoas se tornarem desonestas? 

Nesse caso, o protocolo falhará completamente na sua finalidade. É 

conhecido como “51% Attack”, no qual a maioria dos indivíduos na rede decide 

tornar-se desonesta e enganar o resto da rede. E esse é o único ponto vulnerável 

pelo qual as Blockchain poderiam entrar em colapso. É improvável que isso 

aconteça, mas todos nós devemos conhecer os pontos vulneráveis do sistema e ele 

é construído com base na suposição de que a maioria de uma multidão é sempre 

honesta. 

 

3.1.2. Algumas definições importantes de termos relacionados ao Blockchain 

  

Block 
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Os “blocks” são sinônimos de páginas digitais de um livro, também 

conhecidos como livro de registro. Esses arquivos armazenam dados inalteráveis 

relacionados à rede. 

Hash 

Hash é um algoritmo ou uma função de dados, usado para criptografar 

informações dentro de um bloco no blockchain. Cada bloco é identificado por um 

hash exclusivo. Existe apenas uma função hash criptográfica por blockchain de 

cada vez. Quanto mais complexa a função hash, mais segura ela é, mas mais lenta 

é de criptografar. 

  

Node 

Um computador está conectado à rede blockchain através de um node. O 

node é o backbone da rede, validando e retransmitindo transações. O node 

também recebe uma cópia do blockchain completo. 

  

Miner 

Um miner é responsável por manter um blockchain por meio de validação. 

Os miners usam o poder do computador, também conhecido como hash power, 

para resolver problemas matemáticos. O resultado desse processo é a criação de 

cadeias de dados verificadas que são então adicionadas ao blockchain. 

  

Mining 

Registros transacionais são adicionados ao blockchain - uma cadeia de 

blocos ligados por hash, através do mining. O mining foi projetado para ser 

extremamente desafiador e drenar recursos, de modo que o número de blocos 

encontrados a cada dia pelas mineradoras permaneça estável. 

  

Proof of Work (PoW) 

É um requisito para um mining bem-sucedido no blockchain. PoW envolve 

consenso distribuído sem confiança. Quando um estado de razão válido é 
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observado, transações de certa “idade” não podem ser negadas. Isso ocorre porque 

a criação de uma razão maior do que a que é vista requer poder de computação 

para competir com a rede existente. Como resultado, considera-se que essas 

transações são válidas e têm um consenso duradouro. Blocos individuais no 

blockchain são obrigados a ter um PoW para serem validados. Este PoW é 

confirmado por outras notas blockchain cada vez que um novo bloco é recebido. 

  

Proof of Stake (PoS) 

Na PoW, o usuário que deseja “minerar” precisa dedicar um alto poder 

computacional para contribuir com a solução dos códigos de mineração. Esse é o 

tipo de processo usado no bitcoin, onde cada bloco possui uma recompensa dada a 

quem encontrar a solução mais rapidamente. Já na PoS, ao invés de usar poder 

computacional para validar as transações na rede, o usuário precisa provar que 

possui uma determinada quantidade de moedas, as quais mostram que ele acredita 

no projeto. Esse tipo de mineração pode ser vista em moedas como o Dash. 

Quanto mais moedas o usuário detiver, mais chances ele tem de ganhar o sorteio 

e, dessa forma, minerar o próximo bloco, ganhando a recompensa equivalente. 

  

3.2. O que é criptomoeda? 

 
A criptomoeda é um código virtual que pode ser convertido em valores 

reais. Sua negociação se dá pela internet, sem burocracias, sem intermediários, 

caracterizada pela ausência de um sistema monetário regulamentado e da 

submissão a uma autoridade financeira (por exemplo, o Banco Central do Brasil). 

Basicamente, são moedas digitais inventadas por programadores. Elas são 

chamadas assim porque seu processo de criação é protegido por criptografia forte. 

Uma proteção assegurada não por pessoas ou por confiança, mas por matemática. 

A lógica da moeda digital é a mesma do dinheiro em espécie. Sua função 

é, basicamente, permitir transações de compra e venda de bens e serviços. 

Grandes empresas como WordPress, DELL e Soundcloud já aceitam pagamento 

em criptomoeda. Outra possibilidade é a transferência de valores pela internet, 
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sem a necessidade de taxas comumente cobradas por instituições financeiras e 

bancárias. 

Com suas características, as criptomoedas causaram um impacto global 

revolucionário, já que representam uma ameaça ao controle de bancos e governos 

sobre as transações monetárias de seus cidadãos. 

Com o dinheiro como uma oferta limitada e controlada que não é 

modificável por um governo, um banco ou qualquer outra instituição central, as 

criptomoedas atacam o escopo da política monetária. Elas tiram os bancos centrais 

do controle e manipulam a oferta monetária, controlando assim, a inflação ou 

deflação. 

  

3.3. Famosas plataformas e criptomoedas 

3.3.1. Bitcoin 

É a primeira e mais famosa criptomoeda. Foi apresentada em 2008 por um 

programador de pseudônimo Satoshi Nakamoto. Após sete anos de existência, o 

preço do Bitcoin aumentou de zero para mais de 650 dólares, e seu volume de 

transações atingiu mais de 200.000 transações diárias. No âmbito financeiro e 

contabilístico internacional, semelhante ao ouro, o Bitcoin pode ser enquadrado 

em alguns termos: ativo especulativo (bem material), dinheiro commodity 

(mercadoria) ou unidade de conta (bem de troca). 

O que estabelece o valor do Bitcoin é a regra básica da economia: oferta e 

procura. O número de Bitcoins em existência é limitado e as pessoas compram 

Bitcoin com o objetivo de poupança, revenda (investimento) ou para realizar 

transferências e compras, sejam locais ou internacionais. Diferente da moeda 

comum, não há a obrigação de aceitar Bitcoin como forma de pagamento ou 

quitação de dívidas em nenhum lugar do mundo. Por esse motivo, o Bitcoin hoje 

tem apresentado grande volatilidade, variando de acordo com a utilidade, 

especulação e novas regulamentações em cada país. Essa variação é um tanto 

semelhante à do real em relação a moedas internacionais e inflação - com o 

agravo de que o mercado do Bitcoin é menor, o que significa que pequenas 

"turbulências" chacoalham bastante o mercado. 
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O Bitcoin tem o maior valor de mercado entre todas as criptomoedas, 

estimado em 195 bilhões de dólares, respondendo assim por 38% do valor de 

mercado de todas as criptomoedas de forma geral. 

 3.3.2. Ethereum 

Ethereum é uma plataforma proposta no final de 2013 por Vitalik Buterin. 

Foi criada por meio de um financiamento online que ocorreu entre julho e agosto 

de 2014. O financiamento foi feito com Bitcoins, em troca de alguns Ethers, 

moeda do sistema, cuja função é servir como pagamento para as operações e 

aplicações que rodam dentro de sua rede. Ela também permite que 

desenvolvedores de qualquer lugar do mundo criem e distribuam Smart Contracts, 

que funcionam como programas de computadores programados para executar 

funções a partir de determinadas circunstâncias, como transferir uma certa 

quantidade de dinheiro quando uma tarefa for cumprida, enviar um arquivo 

específico quando solicitado por algum usuário e etc. 

Diferente do Bitcoin, Ethereum não tem um limite de mineração, mas sua 

velocidade é decrescente e se torna cada vez mais difícil. Estima-se que quando 

próximo dos 100 milhões, a mineração fique bem travada e produza pouquíssimos 

Ethers. Esse processo de travamento e lentidão é conhecido como “Ice Age”. Essa 

dificuldade também tem um intuito: incentivar os participantes da rede a 

migrarem para o sistema de PoS. Garantindo a eliminação da centralização e o 

desperdício que o PoW cria. 

  

3.3.3. Ripple 

Ripple é o nome genérico da plataforma de criptomoeda cujo protocolo 

transacional (a moeda) é, na verdade, XRP, da mesma forma que Ethereum é o 

nome da plataforma que facilita os negócios em Ether. Como ocorre com outras 

moedas criptografadas, o Ripple é construído sobre a ideia de uma rede de 

contabilidade distribuída que requer que várias partes participem na validação de 

transações, em vez de qualquer autoridade centralizada singular. Isso facilita as 

transações em todo o mundo, e as taxas de transferência são muito mais baratas do 

que as do Bitcoin. Ao contrário de outras criptomoedas, as transferências de XRP 

são efetivamente imediatas, não exigindo tempo de confirmação típico. 
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O sistema está sendo adotado por muitas instituições como bancos e 

semelhantes, e essas são justamente o seu foco. Ele pega a tecnologia da 

Blockchain e usa para substituir a forma antiga com que os bancos realizam 

transações. Pode reduzir os três dias de confirmação para apenas alguns segundos, 

dando, assim, capacidade aos bancos de competirem com as criptomoedas atuais. 

A sua moeda (XRP) atualmente se encontra na terceira posição das criptomoedas 

de maior valor, estando atrás apenas do Bitcoin e Ether. 

O Ripple contraria a ideologia das criptomoedas, pois usa sua tecnologia 

para ajudar os bancos - instituições que as outras querem extinguir. Santander e 

American Express são duas de grandes empresas e bancos que já vêm adotando a 

tecnologia do protocolo Ripple. O XRP teve uma grande alta em 2017, chegando 

à segunda posição em marketcap (classificação das criptomoedas quanto ao seu 

tamanho relativo), mas já ocupa novamente a terceira. Além disso, alguns 

pagamentos entre Estados Unidos e Reino Unido já vêm sendo realizados por 

meio do protocolo Ripple. 

  

3.3.4. Litecoin 

Lançado por um ex-funcionário do Google em 2011, o Litecoin foi uma 

das primeiras moedas virtuais a serem lançadas. Hoje, o Litecoin é a sexta maior 

criptomoeda em valor de mercado. A comparação feita por muitos é que o Bitcoin 

é o ouro enquanto o Litecoin seja equivalente à prata. As principais características 

que a distinguem do Bitcoin são: menores taxas de transação e maior número de 

operações por segundo. 

Na prática, a rede do Litecoin processa um bloco a cada 2 minutos e meio, 

enquanto no Bitcoin um bloco é processado a cada dez minutos. Os mineradores 

(miners) ganham 25 Litecoins para cada bloco novo, número que é dividido pela 

metade a cada 840 mil blocos (ou quatro anos). 

Graças a essa geração mais frequente dos blocos, a rede consegue ter mais 

transações por segundo e menores taxas. Além disso, o algoritmo de criptografia 

usado no Litecoin permite mineração mais fácil em relação ao Bitcoin.  
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4. Problemáticas no Uso de Moedas Digitais 

4.1. Ataques Especulativos 

4.1.1. Definição 

No mercado de câmbio, um ataque especulativo se refere à venda maciça e 

súbita de uma determinada moeda, especialmente das moedas que possuem uma 

taxa de conversão fixa atrelada a uma moeda estrangeira mais confiável, visando à 

depreciação10 da moeda local. 

Quando o banco central de um país decide manter uma taxa de câmbio 

fixa, ele deve deter uma grande reserva da moeda estrangeira, a fim de usá-la na 

compra da moeda nacional sempre que necessário para manter o preço fixo. No 

entanto, se poderosos investidores presumem que o banco central não possui 

reserva externa suficiente para defender a taxa de câmbio fixa, eles acometem o 

país com um ataque especulativo. Tal ofensiva se dá por meio da venda ostensiva 

de moeda local, em troca de moeda estrangeira, até que se finde a reserva 

referente ao banco central; desta forma, não haverá mais comprador para o preço 

que foi fixado e a moeda local poderá flutuar, caindo repentinamente de preço. 

Grandes nações geralmente possuem vastas reservas de moeda estrangeira, 

impedindo, de maneira sólida, ataques especulativos contundentes; porém, países 

menores ainda estão suscetíveis a tal ocorrência. No caso das criptomoedas, que 

geralmente são descentralizadas, a possibilidade de ataques especulativos é 

enorme, uma vez que não há instituições garantidoras ou lastro correspondentes 

àquele ativo. 

Com isso, nota-se que as reservas, para o caso das moedas digitais sem a 

presença de um banco central, correspondem à quantia de moeda real que outros 

investidores estão dispostos a trocar por criptomoedas naquela determinada faixa 

de preço, tornando este limite algo intangível e rotineiramente pequeno. Logo, 

nesses moldes, a flutuação de moedas digitais por conta de ataques especulativos é 

uma realidade de difícil controle. 

 
                                                
10 Depreciação cambial é a perda de valor da moeda de um país com relação a uma ou mais 
moedas de referência estrangeiras. Essa desvalorização facilita a aquisição de uma maior 
quantidade de moedas locais frente ao mesmo montante de moedas estrangeiras. O inverso da 
depreciação é a apreciação. 
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4.1.2. Lucratividade 

Há duas vias principais pelas quais os investidores podem obter lucro 

através de ataques especulativos. A primeira diz respeito à venda de moeda 

estrangeira, enquanto a segunda se refere à compra de ativos, mas em ambas se 

faz necessária a depreciação da moeda local. 

 No primeiro caminho, os investidores adquirem empréstimos em forma de 

criptomoedas e convertem para algum outro ativo mais seguro à taxa de câmbio 

vigente. À medida que o ataque especulativo é bem-sucedido e a taxa de 

conversão se altera, os investidores convertem novamente o ativo para a 

criptomoeda, pagam o empréstimo e mantém um lucro proveniente da diferença 

na taxa de conversão. 

O segundo caminho é possibilitado pelo mecanismo de venda a 

descoberto. De uma maneira simplificada, a venda a descoberto é uma prática 

financeira que consiste na venda de um ativo à espera de que seu preço caia, para 

então recomprá-lo e lucrar na transação com a diferença.  No caso dos ativos 

digitais, os investidores vendem suas criptomoedas com o acordo de que elas 

serão recompradas após um curto período de tempo, aumentando ou diminuindo 

de valor. Em um cenário de ataque especulativo, e subsequente depreciação, o 

investidor irá adquirir seus ativos de volta por um preço significativamente menor. 

A diferença entre o valor de venda e de comprar é o lucro do investidor. 

  

4.1.3. Riscos 

Os riscos provenientes de um ataque especulativo estão ligados 

diretamente à resposta do mercado em relação àquela ofensiva; continuando o 

movimento que foi projetado para que os lucros sejam obtidos pelos atacantes ou 

tomando posições opostas e revertendo o fluxo planejado. Esta resposta poderia 

ser induzida pela intervenção agressiva de um banco central, no caso de moedas 

estatais; mas no caso de criptomoedas descentralizadas, a movimentação do 

mercado decorre da atuação dos próprios investidores. 

O risco especulativo tem o potencial de resultar em ganho ou perda, 

diferindo-se do risco puro, que sucede apenas em chance de perda. O risco 

especulativo requer a contribuição da pessoa que ambiciona assumi-lo e, portanto, 
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é plenamente voluntário. A resultante de um risco especulativo é, devido a sua 

complexidade, muito difícil de prever; logo, fatores como o histórico da empresa e 

tendências de mercado, são usados para estimar o potencial de ganho ou perda. No 

caso das criptomoedas, que são ativos muito recentes no mercado financeiro, uma 

análise de histórico pouco tem a acrescentar. 

As criptomoedas, todavia, apresentam fatores de risco adicionais, os quais 

não estão presentes em transações convencionais. A possibilidade de proibição no 

comércio de moedas digitais faz com que mais aspectos sejam responsáveis pela 

flutuação cambial das criptomoedas. Em setembro de 2017, o governo chinês 

proibiu as trocas de bitcoin na China continental, fazendo com que o preço do 

Bitcoin caísse. Apesar disso, algo em torno de 60% dos Bitcoins são gerados na 

China. Se a qualquer momento o governo chinês decidir tornar ilegal a mineração 

de Bitcoin, o preço sofrerá grande alteração novamente. 

Assim como a China, outras nações proibiram o comércio de 

criptomoedas; dentre elas temos Rússia e Índia, países de grande população. Estas 

decisões afetam bruscamente a cotação de moedas digitais, e configuram um risco 

de investimento ainda não muito familiar ao mercado. 

  

4.2. Crimes Cibernéticos 

 
Criptomoedas, e particularmente o bitcoin, tornaram-se um fenômeno 

amplamente discutido em muitas áreas. Frequentemente as discussões relativas a 

este fato dizem respeito apenas a características tecnológicas e contextos 

econômicos. Entretanto, também é muito válido um debate acerca dos crimes 

cibernéticos que podem ser favorecidos pela difusão das criptomoedas no 

mercado. Alguns pontos como anonimato, praticidade, falta de fiscalização e 

controle e rápida circulação de altas quantias são pontos favoráveis ao uso de 

criptomoedas na execução de cybercrimes. 

Embora a maioria das violações praticadas a partir das moedas digitais não 

configurem em si delitos inéditos nos códigos penais, a maneira pela qual são 

cometidas pode apresentar diferenças com relação aos crimes tradicionais. 
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4.2.1. Comércio Ilícito 

 

Existem atualmentes diversos sites que operam no mercado negro 

ofertando serviços e produtos ilegais. O mais famoso, denominado Silk Road 

(Rota da Seda em português) - fechado pelo FBI em 2013 - funcionava com base 

no princípio conhecido de grandes sites de leilões internacionais e movimentava 

cerca de US$ 22 milhões11 anualmente. Todo o processo que envolve negócios 

neste mercado negro é totalmente anônimo e a identidade dos vendedores 

permanece desconhecida. Após o fechamento da Silk Road, surgiram vários novos 

sites que abarcam transações obscuras. Todas essas negociações têm o 

intercâmbio facilitado através de criptomoedas, especialmente usando bitcoin. Há 

também mercados negros usando outras altcoins12, como o litecoin. A 

transferência ocorre entre carteiras anônimas e, portanto, ninguém pode rastreá-

las, a menos que seus proprietários ascendam ao mundo real e gastem dinheiro 

com seus nomes reais. Da mesma forma, a comunicação, que não é necessária na 

maioria das lojas, é impossível de ser rastreada, desde que flua de forma 

criptografada. 

Portanto, mesmo que de forma colateral, uma expansão do uso de 

criptomoedas pode favorecer o comércio ilícito e expandir o mercado negro que 

gira em torno deste ativo. Por outro lado, nada impede que na ausência das 

moedas digitais vigentes essas plataformas ilegais migrem para outro tipo de 

remuneração. 

4.2.2. Lavagem de Dinheiro e Evasão Fiscal 

 

O delito mais simples a partir do uso de criptomoedas é a evasão fiscal 

sobre o rendimento das moedas digitais. De fato, mesmo quando há a intenção 

para o pagamento de impostos, uma legislação vaga e inadequada é empecilho 

para consumação do tributo. Hoje, existem apenas algumas declarações oficiais de 

autoridades monetárias ou outras autoridades estaduais para o Bitcoin e outras 

criptomoedas. 

                                                
11 Disponível em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/silk-road-maior-mercado-online-de-
venda-de-drogas-e-fechado-pelo-fbi-e-fundador-vai-preso/> Acesso em: 02 out. 2018. 
12 Altcoins é o nome genérico dado às criptomoedas alternativas lançadas após o sucesso do 
Bitcoin. 
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O principal problema é a ambiguidade e a determinação da taxa de câmbio 

entre a criptomoeda e a moeda legal, já que existem diferenças significativas no 

imposto cobrado como resultado da volatilidade e diferenças entre os impostos do 

comércio com commodities, dinheiro, valores ou outros ativos. 

Além disso, como determinadas criptomoedas não estão vinculados à 

identidade de uma pessoa e dependem apenas de uma chave privada conectada a 

uma conta, não existe um mecanismo central de manutenção de registros que os 

governos ou instituições financeiras possam utilizar posteriormente para 

acompanhar as movimentações econômicas de uma pessoa específica. 

  

4.2.3. Ataques de Ransomware 

 
Os ataques de ransomware começam quando um usuário é levado a clicar 

em um link ou a abrir um anexo de uma mensagem de email mal-intencionada. O 

software que se destina a danificar ou desabilitar o equipamento é baixado para o 

computador do usuário, e criptografa rapidamente todos os dados nessa máquina 

e, possivelmente, alcança a rede para criptografar dados em outras máquinas, 

tornando todos os dados inacessíveis. O usuário é então apresentado a uma 

mensagem informando que todos os arquivos foram criptografados, e um resgate 

deve ser pago dentro de um curto período de tempo; caso contrário, os arquivos 

serão destruídos. Uma vez que o ataque foi iniciado, os usuários têm três opções 

básicas, que são tentar restaurar seus dados a partir de um backup; pagar o resgate; 

ou perder seus dados. Ataques direcionados a grandes prestadores de serviços, 

como planos de saúde, bancos e até mesmo sistemas do próprio governo têm o 

potencial de causar prejuízos colossais e inviabilizar o funcionamento futuro 

dessas entidades. 

As criptomedas são a principal formas de pagamento para o resgate de 

informações nos ataques de ransomware. A razão por trás da preferência dos 

criminosos pela moeda virtual está no fato de que as transações de Bitcoin são 

descentralizadas. Ou seja, não há intermediários como um banco central, bancos 

de operações e agências governamentais para participar das etapas de 

transferência de uma quantia de um usuário para outro. Essa é a chave para 
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entender por que o Bitcoin se tornou tão atrativo entre hackers que usam vírus 

ransomware. 

Os métodos de rastreio do portador de uma carteira de Bitcoin dependem 

diretamente da quantidade de rastros deixados pelo usuário na Internet. Um 

portador legítimo, que negocia a moeda em atividades legais e usa plataformas 

convencionais, pode acabar deixando registros involuntários, como seu IP13 e 

outros dados que poderiam levar a identificação do portador. Mas, em geral, quem 

desenvolve ataques do tipo ramsonware tem o cuidado de se prevenir desse tipo 

de ação. 

  

4.3. Criptomoedas no Mercado Financeiro 

4.3.1. Problemas com Alta Flutuação 

 
As flutuações nas bolsas de criptomoedas são influenciadas por diversos 

fatores. No entanto, existe uma dificuldade para mensurar este índice, visto que as 

moedas digitais estão em uma classe de ativos ainda em seus estágios iniciais. 

Uma das razões pela grande flutuação em relação às moedas fiduciárias14 é a 

percepção de valor. Enquanto as moedas tradicionais, como o dólar e a libra, são 

administradas por governos que querem manter inflação baixa, emprego elevado e 

crescimento satisfatório por meio do investimento em recursos de capital - e para 

isso adotam políticas que alteram a quantidade de papel moeda circulando; 

criptomoedas, como o Bitcoin, geralmente têm propriedades que as tornam 

semelhantes ao ouro, como por exemplo um número finito de unidades15 e serem 

disponibilizadas no mercado. 

                                                
13 IP é uma abreviação para Internet Protocol address (endereço de Protocolo da Internet, em 
tradução livre). O IP corresponde a um rótulo numérico atribuído a cada dispositivo conectado a 
uma rede de computadores que usa o protocolo da Internet para comunicação. 
14 Moeda fiduciária é qualquer título não-conversível, ou seja, não é lastreado a nenhum metal 
(ouro, prata) e não tem nenhum valor intrínseco. Seu valor advém da confiança que as pessoas têm 
em quem emitiu o título. Como exemplo temos as principais moedas circulantes, como real, dólar 
e euro. 
15 Pelo próprio algoritmo de criação do Bitcoin, estabeleceu-se um número máximo de códigos 
que seriam capazes de gerar criptomoedas válidas. Este número foi fixado em 21 milhões de 
moeda e estima-se que o último Bitcoin será minerado apenas em 2140. 
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Moedas digitais também podem se tornar voláteis quando a comunidade 

expõe algumas vulnerabilidades de segurança do sistema. Essa abordagem à 

segurança, paradoxalmente, produz consequências positivas e negativas. 

De um lado, uma vez que as falhas são expostas, procura-se uma solução 

para tornar o sistema mais robusto e complexo, aumentando então sua segurança. 

Por outro lado, essas vulnerabilidades podem causar medo em alguns usuários 

gerando a evasão de adeptos ao uso de moedas digitais. 

Por último, o tratamento fiscal dado às criptomoedas também afeta sua 

volatilidade. Anúncios governamentais recentes afirmando que a moeda é 

realmente um ativo para fins fiscais tiveram efeitos mistos sobre a volatilidade. 

No lado positivo, qualquer declaração que reconheça a moeda tem um efeito 

benéfico na avaliação de mercado da moeda. Inversamente, no lado negativo, tal 

decisão de chamar a moeda de uma forma de propriedade para fins fiscais pode 

ser um sinal para alguns participantes do mercado de que os governos estão se 

preparando para impor regulações mais fortes posteriormente. Uma regulação 

muito forte da moeda poderia fazer com que a taxa de adoção se desacelerasse a 

ponto de não ser capaz de alcançar a adoção em massa, que é crítica para sua 

utilidade geral na sociedade. 

  

4.3.2. Dificuldades nas Transações 

4.3.2.1. Lentidão do Processo 

 
As transações na rede de criptomoedas que utilizam blockchain não são 

controladas ou confirmadas por uma agência ou instituição específica, mas pelos 

próprios usuários da rede que agrupam as transações em blocos e adicionam esses 

blocos ao registro histórico compartilhado de todas as transações. 

Atualmente, o tráfego de rede, em especial no caso do bitcoin, é 

excepcionalmente alto devido à crescente demanda por transações por bloco. Os 

tamanhos dos blocos são limitados, portanto, isso significa que as transações que 

excedem a capacidade de um bloco ficam presas em uma fila para confirmação 

por usuários do sistema. Essa fila de transações não confirmadas é chamada de 
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mempool16 de bitcoin. Portanto, as transações podem levar horas ou até dias para 

serem confirmadas17, tornando o uso de moedas digitais distante do cotidiano. 

  

4.3.2.2. Taxas Elevadas 

 
Bem como o preço das criptomoedas, os custos de cada transação também 

aumentaram consideravelmente. As corretoras de moedas digitais, como a 

Coinbase18, incorrem em tais taxas de transação ao transferir dinheiro entre 

carteiras virtuais. 

A flutuação nas taxas para transacionar criptomoedas também é um 

importante fator de discussão. Em seu pico, o custo por transação do bitcoin 

excedia US$ 50, o que é um empecilho para pequenas compras. Embora o custo 

por transação seja bem menor quando a rede bitcoin não estiver sob carga, ela 

inevitavelmente aumentará se os volumes de transação crescerem novamente. 

Por enquanto, o número de varejistas e empresas que aceitam moedas 

criptografadas como pagamento de bens e serviços é muito pequeno; e aqueles 

que aceitam, normalmente relatam volumes muito baixos de transações de 

criptografia em comparação com outros meios de pagamento.  Portanto, dado o 

pouco uso atual, altas taxas referentes a transações não é convidativo à adoção 

desta tecnologia por quem ainda não o faz. 

  

4.4. Moedas Digitais Estatais 

4.4.1. China 

 
O Banco Popular da China – entidade equivalente ao Banco Central – está 

considerando, desde 2017, a criação de sua própria moeda digital. No entanto, a 
                                                
16 Mempool (abreviação de Memory Pool) é um estágio, dentro do processo para reconhecer uma 
transação de bitcoins, no qual se aguarda a disponibilidade de algum membro da rede para validar 
o processo. Portanto, o mempool é basicamente a área de espera para as transações pendentes. 
17 Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/15/is-bitcoin-the-new-
way-of-doing-business-at-the-moment-its-slow-and-costly/> Acesso em: 02 out. 2018. 
18 Coinbase é uma grande corretora de criptomoedas americana. Ela negocia moedas como 
Bitcoin, Ethereum e Litecoin com moedas fiduciárias em cerca de 32 países e transações e 
armazenamento de bitcoin em todo o mundo. 
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criptomoeda do Estado chinês se distinguirá da maioria das moedas digitais, que 

são descentralizadas, uma vez que a moeda chinesa terá como prioridade a 

centralização da gestão e da emissão. 

A moeda digital estatal chinesa ainda será uma responsabilidade do 
Banco Central para o público. A natureza dessa responsabilidade não 
mudará apenas por causa da forma física do dinheiro que passará a ser 
digitalizado. Portanto, devemos garantir o papel fundamental do PBoC 
(People’s Bank of China) na emissão da moeda digital estatal. (Fan 
Yifei – Vice-governador do Banco Popular da China) 

 

Existem ainda detalhes que distanciam os planos da nova moeda da 

maioria das outras criptomoedas, como, por exemplo, a ausência de um 

mecanismo peer-to-peer19, que traz como características o anonimato. As 

transações usando a moeda digital estatal serão visíveis para o Banco Central, 

possibilitando a atuação deste na supervisão de potenciais crimes, como lavagem 

de dinheiro e financiamento ilegal. 

Outro ponto relevante quanto à criptomoeda chinesa é a sua estabilidade. 

Como já citado por autoridades chinesas, o Banco Central não gosta de produtos 

especulativos nem é favorável a produtos que possam vir a sê-lo, portanto, os 

produtos financeiros devem servir a economia real e estar seguros. O controle e a 

intervenção exercidos pelo governo chinês serão as principais garantias dessa 

estabilidade. 

Posto que a moeda digital estatal será, essencialmente, uma substituta da 

moeda fiduciária do país, as leis atuais que se aplicam ao yuan20 também devem 

ser aplicadas à moeda digital. Portanto, o Banco Central adotará uma postura 

muito cautelosa ao introduzir contratos inteligentes, uma característica de algumas 

plataformas de blockchain que podem automatizar determinados processos, para o 

sistema da moeda digital da China. 

No momento, as leis chinesas especificam que o yuan pode ser usado 

somente em precificação, circulação, pagamento e armazenamento, e a moeda 

digital estatal seguirá as mesmas regras. Porém, a adição da funcionalidade de 

                                                
19 O mecanismo peer-to-peer é um formato de rede de computadores no qual a principal 
característica é descentralização das funções convencionais de rede, onde o computador de cada 
usuário conectado acaba por realizar funções de servidor e de cliente ao mesmo tempo. 
20 Popularmente o termo yuan é utilizado para designar a moeda chinesa. Na verdade, a moeda 
oficial da China é o renminbi, e o yuan é uma unidade monetária de conta. Portanto, as leis são 
aplicadas sobre o renminbi, enquanto que os preços são dados em yuan. 
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contratos inteligentes à moeda digital chinesa poderá possibilitar outras funções, 

como a automação de impostos e a captação de fundos, que podem ser atividades 

ilegais. 

 

 

4.4.2. Rússia 

 

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aprovou recentemente a criação do 

CriptoRublo, a criptomoeda nacional russa. O governo e o Banco Central da 

Rússia também podem preparar medidas regulatórias para as ofertas iniciais de 

criptomoedas, conhecidos como ICOs21. 

De acordo com o governo de Moscou, a criação da nova criptomoeda não 

vai levar muito tempo, e apresentará uma série de diferenças em comparação às 

criptomoedas que atualmente estão em circulação, como Bitcoin ou Ethereum; e 

não significa a legalização dessas moedas digitais na Rússia. A nova moeda será 

criptografada por meio de algoritmos desenvolvidos no país e, além disto, os 

criptorublos não poderão ser gerados através da mineração tradicional, uma vez 

que provavelmente sua emissão será regulamentada. 

O emprego do criptorublo poderia ajudar o governo russo a fortalecer a 

economia, atraindo investimento estrangeiro no país e evitando o impacto de 

sanções internacionais contra a Rússia. Outra questão importante está ligada aos 

impostos, os quais teriam seu pagamento simplificado e automatizado através 

desta tecnologia. 

  

4.4.3. Venezuela 

 
A Venezuela lançou, em fevereiro deste ano, sua moeda digital estatal, o 

Petro. A intenção do governo é emitir um total de 100 milhões de unidades, as 

                                                
21 Abreviatura de Initial Coin Offering (Oferta Inicial de Moeda). Ocorre quando há uma oferta 
aos investidores de algum ativo – neste caso as criptomoedas – visando a arrecadação de capital 
para financiar o desenvolvimento do próprio ativo, permitindo que projeto se torne realidade e 
valorizando o ativo adquirido pelos investidores. Com o sucesso da Ethereum, ICOs são cada vez 
mais usados para financiar o desenvolvimento de um projeto de criptografia. 
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quais devem render um valor total de US$ 6 bilhões22. Os ativos são lastreados 

nas reservas de petróleo venezuelanas, portanto, são a primeira criptomoeda do 

mundo a ter commodities como garantia. Contudo, o petróleo que será usado para 

garantir a operação ainda não foi extraído das reservas naturais do país. 

A decisão de elaborar a criptomoeda foi anunciada em dezembro de 2017 

pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. A expectativa é de que o petro 

ajude a resolver o grave problema de liquidez23 que o país vem enfrentando. O 

bolívar, moeda corrente oficial da Venezuela, está em queda acentuada em relação 

a outras moedas. Em declaração, o presidente afirmou que o ativo vai ajudar a 

Venezuela a avançar na resolução de problemas como soberania monetária, a 

fazer transações financeiras e a superar o bloqueio econômico. 

O governo venezuelano, que havia anunciado planos para a nova moeda 

digital no final do ano passado, disse que a iniciativa é uma resposta à crise 

financeira marcada pela profunda desvalorização da moeda nacional e pela 

inflação. Sabe-se que o valor da petro está, de alguma forma, atrelado ao valor de 

um barril de petróleo venezuelano. Mas o governo Maduro não deu muitos 

detalhes sobre como esse preço funciona, e muitos investidores disseram não 

confiar no governo para manter uma ligação fiel entre a petro e o preço do 

petróleo. 

Autoridades venezuelanas também afirmaram que a nova moeda digital – a 

primeira a ser emitida por uma nação – permitiria que os investidores acabassem 

com as sanções impostas contra seu país pelo governo Trump. Tais sanções 

proíbem a compra, nos mercados americanos, de novos títulos emitidos pelo 

governo venezuelano; bem como negociações com Maduro e vários outros 

funcionários da alta cúpula do governo. 

É possível adquirir o petro através de moedas estrangeiras e criptomoedas, 

mas não através do bolívar. A intenção do governo com a moeda digital é atrair 

investimentos especialmente de Turquia, Qatar, Estados Unidos e Europa. 

                                                
22 Disponível em: <https://www.ccn.com/venezuelan-president-claims-petro-pre-sale-raked-5-
billion/> Acesso em: 07 out. 2018. 
23 De maneira simplificada, a liquidez descreve o grau em que um ativo ou título pode ser 
rapidamente comprado ou vendido no mercado sem afetar seu preço. 
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O presidente Donald Trump assinou, em 19 de março, uma ordem 

executiva proibindo quaisquer transações financeiras envolvendo a criptomoeda 

da Venezuela, já que autoridades dos Estados Unidos alegaram que o ativo era 

uma fraude do governo Maduro para minar a democracia na OPEP. A oposição 

venezuelana acusa a medida de ser uma forma ilegal de venda futura de petróleo e 

diz que a criptomoeda é propícia para a corrupção. 

  

4.4.4. Outros Países 

 

Além dos países já citados, vários outros já manifestaram interesse ou 

iniciaram estudos para a emissão de moedas digitais estatais. Dentre estes, temos 

Irã, Israel, Japão, Noruega, Suécia, entre outros. A política monetária e a 

estabilidade financeira são questões fundamentais que ainda estão sendo 

examinadas por estes governos. 

Israel planeja lançar a sua própria criptomoeda, o Carat24, para atrair 

investidores e tornar as operações mais transparentes. A moeda digital será 

apoiada pelas transações de diamantes no mercado israelense, geralmente 

considerados como ativos muito seguros, e refletida como um índice atualizável 

nas plataformas comerciais e diferentes sites, junto com outros indicadores 

econômicos nacionais e internacionais. 

O Japão iniciou um plano para lançar, até as Olimpíadas de 2020, o J-

Coin25. A intenção das autoridades japonesas é reduzir o fluxo de dinheiro em 

Tóquio, e a moeda digital ajudaria nesse trabalho. A criptomoeda será vinculada 

ao iene e integrada a um app mobile para realização de pagamentos e 

transferências. 

Na Suécia, país no qual mais de 90% dos pagamentos já são digitais26, o 

Banco Central, em 2016, manifestou planos de criar uma criptomoeda chamada E-

krona, como parte de seu progressista objetivo de se tornar o primeiro país sem 

                                                
24 Disponível em: <https://www.timesofisrael.com/israel-diamond-exchange-to-launch-
cryptocurrency-backed-by-gems/> Acesso em: 07 out. 2018. 
25 Disponível em: <https://www.cnbc.com/2017/09/27/japanese-banks-cryptocurrency-j-
coin.html> Acesso em: 07 out. 2018. 
26 Disponível em: <https://www.theguardian.com/business/2016/jun/04/sweden-cashless-society-
cards-phone-apps-leading-europe> Acesso em: 07 out. 2018. 
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dinheiro físico no mundo. Em muitas lojas em toda a Suécia, existem placas 

indicando que o estabelecimento não trabalha com dinheiro físico, algo comum 

atualmente para os suecos. 

  

 

5. Regulação 

5.1. Introdução à regulação 

 
Regulação é um tema abrangente. Trata das regras que estabelecem 

limitações e condições impostas para a realização de determinada atividade. Em 

seu estudo, deve-se atentar a: a) As instituições que criam as regras. b) A natureza 

e alcance das regras. c) O poder de fazer as regras valerem. 

Quanto às instituições que criam as regras, estamos falando do Poder 

Legislativo (capaz de criar leis em sentido estrito), do Poder Executivo, de 

Agências Reguladoras, entidades de classe, e pelas próprias pessoas que estão 

sujeitas à regulação. Quando as próprias pessoas sujeitas à regulação criam as 

regras, temos um fenômeno conhecido como “autorregulação”. 

Quanto à natureza e alcance das regras, existem vários tipos e gradações. 

Existem as leis em sentido estrito, isto é, debatidas e aprovadas pelo Congresso 

(ou Parlamento, ou como quer que se chame o poder legislativo de um país). 

Também existem as normas que têm a mesma obrigatoriedade das leis, mas não 

são tecnicamente chamadas de leis. Por exemplo: decretos, normas de agências 

reguladoras (como uma norma da Anvisa27 proibindo o comércio de um tipo de 

alimento), regulamentos do poder executivo (como uma norma da Secretaria de 

Trânsito de uma cidade estabelecendo áreas onde o estacionamento é proibido), 

regras impostas por conselhos profissionais para o exercício de determinada 

atividade (todo advogado brasileiro precisa estar inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil e seguir suas normas; todo médico brasileiro deve estar 

inscrito no Conselho Regional de Medicina e seguir suas normas), entre outros. 

                                                
27 Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Trata-se de uma agência reguladora do Brasil, 

encarregada de aprovar produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. 
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Por fim, há normas que não têm o mesmo poder de coerção que as leis, 

mas que estabelecem parâmetros e diretrizes a serem seguidos pelos particulares 

(pessoas comuns e empresas). 

Finalmente, existem as normas estabelecidas por determinado particular 

para ele mesmo. Essas normas são impostas por órgãos de controle interno das 

empresas e são mecanismos de autorregulação28. 

Para entender o panorama regulatório das criptomoedas, é especialmente 

importante entender os últimos tipos de regulação, isto é, aqueles que têm 

obrigatoriedade mais fraca que as leis. Isso porque ainda há poucas leis 

regulamentando as moedas digitais. Seu surgimento é relativamente recente e sua 

utilização em larga escala, mais ainda. Portanto, a maioria dos países ainda estão 

muito cautelosos em regular essa atividade, permanecendo no processo de estudá-

la e entendê-la antes de montar um quadro regulatório. 

 

5.2. O papel do agente regulador 

 

                                                
28 Quando uma indústria ou prestadora de serviços decide adotar para si determinados padrões de 

qualidade ou práticas de conduta, tendo-os como obrigatórios para si, ela está se autorregulando. 

Esse fenômeno frequentemente ocorre com apoio de opiniões dos consumidores. A empresa Uber, 

ao permitir que passageiros avaliem seus motoristas e impor uma nota de corte para que motoristas 

possam dirigir, se regula. BAPTISTA, Patrícia e KELLER, Clara Iglesias, supra. P. 186, e 

BANAL, Albert. Las nuevas teconologías, la economia colaborativa y la regulación. 21 abr. 2015. 

Disponível em: <www.quorum.bsm.upf.edu/temas/las-nuevas-tecnologias-la-economia-

colaborativa-y-la-regulacion/>. Acesso em: 29.07.2018. 

Outra ocorrência importante de autorregulação é aquela feita por indústrias que ainda não são 

reguladas, como forma de se antecipar a regulações supervenientes. Suponha que você é um 

inovador e oferece determinado produto que ainda não é regulado; você lê as notícias e sabe que a 

agência reguladora responsável está prestes a criar normas relativas ao seu produto. Para se 

precaver, você pode agir como se essas normas já existissem. No mercado de criptomoedas, 

muitos emissores de novas moedas, em suas ofertas iniciais (ICO’s, ou “initial coin offerings”) já 

têm adotado determinadas práticas para se alinhar a regulações que ainda não existem. Um 

exemplo são as transações que seguem o protocolo SAFT. Ver: https://pt.all4bitcoin.com/appcoin-

law-part-2-saft-solution-coindesk-621 (acesso em 29.07.2018). 
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Criptomoedas são, como já visto, moedas que podem ser emitidas de 

forma privada, sem um banco central atestando formalmente que elas existem, 

podem ser usadas e têm valor. Sua emissão, sistema de escassez e utilização são 

guiados pelo protocolo, isto é, as regras contidas no código de programação e que 

cada usuário de criptomoedas deve seguir, sob pena de ser excluído da rede (como 

ocorre no caso dos forks29). 

A utilização de criptomoedas em larga escala pode gerar inúmeros 

problemas e contrariar inúmeros interesses. Isso não é necessariamente negativo. 

Afinal, inovações disruptivas30 31  sempre prejudicam algumas pessoas, mas 

podem trazer benefícios a muito mais gente. Por exemplo, a popularização do 

carro certamente desempregou vários condutores de carruagens e tratadores de 

                                                
29 Forks são divisões - melhor dizendo, bifurcações - na cadeia de blocos, normalmente formados 

quando um dos nodes da blockchain tenta trapacear. O assunto já foi visto na parte do guia que 

explica o funcionamento de criptomoedas do ponto de vista tecnológico. 

30 Inovações disruptivas são aquelas que, ao apresentarem um novo produto ou método de 

produção, tornam o modelo antigo obsoleto. Para saber mais sobre, ver: 

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/qual-o-significado-de-inovacao-

disruptiva.aspx (acesso em 29.07.2018). 

31 “Uma inovação disruptiva ocorre quando for capaz de enfraquecer ou, eventualmente, de 

substituir indústrias, empresas ou produtos estabelecidos no mercado”. BAPTISTA, Patrície e 

KELLER, Clara Iglesias. Por que, quando e como regular as novas tecnologias? Os desafios 

trazidos pelas inovações disruptivas. RDA – revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 

273, p. 123-163, set./dez. 2016. Disponível em 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/66659 (acesso em 29.07.2018). O 

trecho contém uma citação de CORTEZ, Nathan. Regulating disruptive innovation, op. cit., p. 175 

e 177: “Periodically, our economy generates these ‘disruptive innovations.’ Joseph Bower and 

Clayton Christensen introduced the idea to describe new technologies that undermine and 

eventually displace established products, firms, or even entire industries. Iconic examples include 

automobiles, personal computing, and cellular phones. Disruption theory tells us that certain 

innovations can undermine existing products, firms, or even entire industries. [...]. The market 

entrant’s innovation ultimately displaces industry incumbents. Regulators, too, are challenged by 

such disruptive innovations. The new product, technology, or business practice may fall within an 

agency’s jurisdiction but not square well with the agency’s existing regulatory framework. Call 

this ‘regulatory disruption’”. 

 

 



 
44 

cavalos, mas possibilitou o transporte de longas distâncias com rapidez, trazendo 

benefícios incalculáveis. 

Por outro lado, qualquer nova tecnologia pode trazer malefícios e 

desvantagens que superem as vantagens trazidas. 

Assim, o primeiro papel do agente regulador é procurar entender o 

potencial da nova tecnologia e descobrir quais são as possíveis consequências de 

sua utilização. O segundo papel do agente regulador é descobrir o que fazer com 

essas informações. 

De um ponto de vista liberal, ou pouco intervencionista, o regulador deve 

agir o mínimo possível, procurando apenas evitar danos ou consequências 

negativas em larga escala, mas deixando o maior espaço possível para a 

tecnologia se desenvolver. Já de um ponto de vista mais intervencionista, o 

regulador deve ter um papel mais ativo, procurando ativamente imaginar cenários 

que levem ao maior benefício agregado e criando/alterando leis e normas de modo 

a criar esses cenários. 

 

5.3. Problemas a serem observados 

 
O Bitcoin, a primeira criptomoeda, foi criada com o ideal político de 

independência do governo - ou de grandes instituições financeiras (grandes 

bancos). De fato, pelo menos em teoria, o caráter autônomo e descentralizado das 

moedas digitais possibilita uma total autonomia em relação a essas instituições, 

tornando-as obsoletas, ao menos para fins monetários. Então, a primeira pergunta 

que deve ser feita é: as criptomoedas são uma ameaça ao poder do governo? São 

uma ameaça ao que se convencionou chamar “establishment”32 (instituições 

                                                
32 A palavra “establishment” é comumente usada para se referir a instituições ou grupos que 

exercem a maior parte do poder político em determinado país ou região. Em eleições, o termo 

costuma ser utilizado para se referir, por exemplo, a grandes doadores de campanha, famílias ou 

empresas com tradição política. Aqui, o termo é usado para se referir exclusivamente às 

instituições que dominam o mercado financeiro e de crédito. 

Ver: https://www.merriam-webster.com/dictionary/establishment, definição 2 (acesso em 

23.07.2018). 
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tradicionais responsáveis pela emissão de moeda e oferecimento de crédito - 

bancos, fundos de investimento, corretoras)? Ou podem coexistir, assumindo 

funções diferentes? Ou, ainda, o governo pode adotar a utilização de criptomoedas 

para seus fins? 

Além de questões envolvendo governos e agentes institucionais, há o 

problema grave da utilização de criptomoedas por pessoas comuns ou investidores 

de pequeno porte. Antes de explicá-lo, contudo, é preciso entender como esses 

investimentos funcionam. Para isso, veremos brevemente o que são títulos e 

valores mobiliários (chamados de securities, em inglês). 

Valores mobiliários são títulos que dão a alguém um direito em face de um 

empreendimento33 34. Esse direito não é necessariamente de participação nos 

lucros: de acordo com a lei brasileira, por exemplo, esses direitos podem ser de 

participação, parceria ou remuneração. Ou seja, alguém pode comprar um título 

simplesmente para ter direito a participar nas decisões administrativas de uma 

empresa. 

Um título, para explicar melhor, é uma abstração jurídica: é algo que dá 

determinado direito ao seu titular. Antigamente, títulos frequentemente vinham na 

forma de papéis35, e alguns ainda vêm: um cheque, por exemplo. Se Maria entrega 

                                                
33 Alguns dos valores mobiliários mais utilizados são ações e debêntures. Para compreender um 

pouco das especificidades de cada um, vale ler alguns resumos do site oficial da Bolsa de Valores 

do Rio de Janeiro, o primeiro sobre ações e o segundo sobre debêntures: 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-

variavel/acoes.htm (acessado em 23.07.2018) e 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-fixa-privada-e-

publica/debentures.htm (acessado em 23.07.2018). 

34 Para se aprofundar no regime jurídico das ações e debêntures, ver: CAMPINHO, Sérgio. Curso 

de Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. Pp. 123-126 (conceito), 126-132 (valores), 

158-162 (circulação), todos sobre ações, e 177-182 (sobre debêntures). Ou FILHO, Ary Oswaldo 

Mattos. Valores mobiliários. In Tratado de direito comercial, volume 3: sociedade anônima/Fábio 

Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015. 

35 Atualmente, a maioria dos títulos não existe de forma física: isto é, Fulano pode ter direito a 

receber algo de Beltrano, mas esse direito não fica corporificado numa folha de papel. 

Normalmente, fica anotado em algum livro-registro. Sociedades anônimas (um tipo de empresa) 

são obrigadas a terem livros de registro de suas ações (um tipo de valor mobiliária). Uma das 
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um cheque a João no valor de X reais, isso significa que João tem direito a exigir 

que um banco retire esse valor da conta de Maria e lhe transfira. 

Valores mobiliários são uma espécie particular de título porque, dentre os 

muitos direitos possíveis que os títulos podem conferir, estão restritos a três 

(participação, parceria ou remuneração), estão necessariamente ligados a um 

serviço ou empreendimento, e, quando o direito conferido é a remuneração, 

carregam consigo certo risco: o dono de um título desses pode ganhar dinheiro, 

mas também pode perder. É por isso que há tantas leis regulando valores 

mobiliários: para proteger os compradores de investirem sem que o empreendedor 

preste todas as informações necessárias, evitando que os investidores percam 

dinheiro por caírem em alguma fraude por parte dos empreendedores (a quem os 

valores mobiliários estão ligados). 

Para proteger os investidores contra fraudes - por exemplo, empresas de 

fachada, que peguem o valor da venda de ações e sumam - existem agências 

reguladoras, que fiscalizam as atividades de cada empresa antes de permitir que 

vendam ações ou não. No Brasil, essa agência reguladora se chama Comissão de 

Valores Mobiliários, ou CVM36. Nos Estados Unidos, se chama Securities 

Exchange Commission, ou SEC37. 

 Qualquer empresa ou instituição que negocie valores mobiliários está 

sujeita a seguir as regras dessas agências reguladoras (no Brasil, as regras da 

CVM). 

Neste momento, a maioria das agências reguladoras desse tipo ao redor do 

mundo ainda não decidiu que tipo de tratamento dará às criptomoedas. Isto é, se 

elas serão consideradas valores mobiliários ou não. 

Mais importante ainda: através da tecnologia blockchain, é possível criar 

não apenas moedas, mas também “utility tokens”. Um “token” é como se fosse 

uma ficha, um papel que garante ao portador direito a alguma coisa. Tokens 

                                                                                                                                 
inovações das criptomoedas é que esse livro-registro em que os títulos são anotados não fica mais 

guardado na posse de uma instituição: ao contrário, fica disponível a todos que queiram ver. 

36 http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html (acesso em 

23.07.2018) 

37 https://www.sec.gov/Article/whatwedo.html (acesso em 23.07.2018) 
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podem representar qualquer coisa. Uma sorveteria, por exemplo, pode emitir 

tokens que são como cupons, que dão direito a uma casquinha de sorvete de graça. 

Uma livraria pode emitir tokens que dão direito a R$ 30 reais em crédito. Da 

mesma forma, uma empresa poderia emitir tokens que dizem que o dono tem 

direito a uma participação nos lucros, ou remuneração - esses tokens teriam a 

mesma função que ações, ou qualquer outro “título” de investimento. 

E, claro, um token pode não representar nada: pode não representar um 

direito à remuneração por determinado empreendimento, nem um desconto em 

produtos, nem qualquer outro direito, vantagem ou bem. O próprio Bitcoin, a 

criptomoeda mais conhecida, não nasceu com o objetivo de remunerar qualquer 

investidor: o ideal por trás era a criação de uma token que tivesse simplesmente 

valor de troca, como qualquer moeda. Para essas moedas que não representam 

nada além de si mesmas, há duas questões: (1) Elas realmente serão usadas apenas 

como objeto de troca, e não de especulação? (2) Mesmo se forem usadas apenas 

para troca, como garantir que nunca venham a ser usadas para especulação? 

Se as criptomoedas forem consideradas títulos de investimento, é provável 

que as agências comecem a tratá-las como tal, impondo regras de conduta para 

quem as negocia. Mas e se forem meros “utility tokens”? Nesse caso, ainda se 

considera que podem causar prejuízo a investidores desavisados? Ainda devem 

ser reguladas? E, ainda, deve haver algum regime regulatório específico caso 

sejam simplesmente moedas? Todas essas questões perturbam tanto os 

negociadores quanto os legisladores. 

 

5.4. Dilemas regulatórios 

5.4.1. O código é a lei? 

 

Em 2016, a rede do Ethereum sofreu um baque: um investidor sacou 3,6 

milhões de ether’s, aos quais não tinha direito, para sua carteira. Acontece que ele 

não hackeou a rede: não roubou a senha de ninguém, não manipulou informações, 

nada disso. O código simplesmente permitia que ele se apropriasse do valor. 

Tratava-se de uma falha, uma lacuna, um bug - que custou milhões de dólares aos 

outros usuários. 
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No panorama regulatório menos intervencionista possível - isto é, sem 

restrições legais ao uso dessas tecnologias - os usuários simplesmente não 

poderiam recorrer a ninguém contra operações desse tipo, desde que estivessem 

previstas no código. Essa ideologia ficou resumida no bordão “o código (de 

programação) é a lei”38. 

Num sistema totalmente controlado e regulado por instituições centrais, 

certamente uma manobra dessas não seria permitida - o sacador seria forçado a 

restituir o dinheiro de que se apropriou indevidamente. Mas, no cenário 

descentralizado das criptomoedas - e dado seu projeto autônomo - é possível, ou 

desejável, punir pessoas por fazerem algo que o código possibilita? Há discussões 

sérias sobre a necessidade de seguir as regras do jogo (nesse caso, o código de 

programação), uma vez criadas. A ideia é que não se deve contar com instituições 

reguladoras para dizer o que é certo ou errado a posteriori, ou seja, depois que o 

problema aconteceu. Ao contrário, deve-se criar regras claras e bem planejadas 

desde o início, para que todos possam agir com a mesma base de conhecimentos, 

sem serem surpreendidos por novas proibições e regulações que não haviam 

previsto. 

Como se vê, essa ideologia se aplica aos programadores que criam as 

criptomoedas, aos usuários da rede, mas também aos reguladores em si. O que os 

propositores desse pensamento defendem, na realidade, é um poder que estude a 

questão com cautela e crie regulamentos claros desde o início, sem alterá-los 

conforme eventuais problemas aconteçam. 

 

5.4.2. Um novo establishment 

 
Após a explosão do valor das criptomoedas em 2017, o debate e educação 

em torno dessas novas tecnologias também se expandiu, e diversos atores 

institucionais começam a discutir a implementação da tecnologia blockchain em 

contextos governamentais. 

                                                
38 Marco civil da internet: construção e aplicação / Carlos Affonso Souza e Ronaldo Lemos, Juiz 

de Fora: Editar Editora Associada Ltda, 2016. P.  15. 
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Sendo assim, é possível que as criptomoedas tenham um papel muito 

menos revolucionário do que se esperava, e que acabem sendo majoritariamente 

usadas e controladas por entidades que já tinham poder no passado. 

Nesse contexto hipotético, o papel dos reguladores é pensar se isso é 

desejável. Se sim, quais regras promovem a utilização das criptomoedas por 

instituições já consolidadas? Se não, como guiar o crescimento das criptomoedas 

para que não acabem sendo manipuladas da mesma forma que o dinheiro e o 

crédito atuais? Quais regras vão promover a maior descentralização e uso por 

pessoas e organizações sem poder. 

6. Reservas Internacionais 
 

Neste tópico, será apresentada a relação entre Direitos Especiais de Saque, 

ativos mundialmente reconhecidos como reservas e os criptoativos, bem como os 

debates travados e dilemas propostos sobre os temas.  

 

6.1. Definição de Reservas Internacionais 

 
Reservas: Na contabilidade de um país, as reservas podem ser 
consideradas: 1) no conceito de liquidez internacional (que inclui 
créditos a ser recebidos em um futuro imediato); 2) no conceito de 
disponibilidade imediata ou conceito de caixa (que considera os 
recursos imediatamente disponíveis). Originam-se de superávits no 
balanço de pagamento39 e destinam-se a cobrir eventuais déficits das 
contas internacionais e/ou lastrear a estabilidade cambial, evitando 
ataques especulativos contra a moeda nacional. (SANDRONI, 1999) 

 

Liquidez Internacional: Capacidade que um país tem de pagar seus 
débitos nos prazos estabelecidos em nível internacional. Como os 
outros países dependem desses pagamentos para também realizarem 
os seus, o fato de um país protelar ou deixar de pagar seus débitos 
afeta a liquidez internacional ou a capacidade de os países credores 
realizar pagamentos. Por isso, nos momentos em que um país 
apresenta falta de liquidez, ele pode solicitar empréstimos ao Fundo 
Monetário Internacional (FMI), de forma a poder cumprir seus 
compromissos e não romper o fluxo de transações internacionais ou 
ainda reduzir de forma indesejável a liquidez internacional. 
(SANDRONI, 1999) 

                                                
39 De acordo com o Banco Central do Brasil, “O balanço de pagamentos é o registro estatístico de 

todas as transações – fluxo de bens e direitos de valor econômico – entre os residentes de uma 

economia e o restante do mundo, ocorridos em determinado período de tempo.” 
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As reservas internacionais de um país são compostas por moedas 

estrangeiras fortes (conversíveis, com alta liquidez), títulos da dívida de outros 

países, que costumam ter um retorno satisfatório, e em menor frequência, outros 

tipos de investimentos (seguros), como a compra de ouro.  

Sua principal função é garantir estabilidade do mercado financeiro em 

momentos de turbulência ou crise40, de modo a permitir que a economia possa 

lidar, se adotadas políticas econômicas acertadas, com tais situações de 

desequilíbrio sem que o mercado financeiro sofra tantos abalos. As reservas 

internacionais são fundamentais para assegurar o cumprimento dos compromissos 

de um país com seus credores (nacionais ou internacionais). 

 

6.2. Direitos Especiais de Saque (Special Drawning Rights) 

 
O termo Direitos Especiais de Saque (SDR, do original Special Drawning 

Rights) se refere a um ativo41 de reserva internacional suplementar criada pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI), que opera como um complemento às 

reservas monetárias existentes nos países-membros da instituição financeira. 

Criado em 1969, um dos últimos anos do Acordo de Bretton Woods, foi 

motivado pela oferta insuficiente42 de dólar e ouro frente à expansão do comércio 

                                                
40 Se num momento favorável para uma economia nacional, por exemplo, vê-se que há mais 

capital entrando no país do que saindo, o governo guarda tais reservas (positivas), para serem 

utilizadas posteriormente em momentos de reversão de cenário. 

41 Os Direitos Especiais de Saque não são uma moeda, e não possuem representação material.  

42 Em 1960, o economista Robert Triffin, analista do sistema monetário pós-guerra, publicou um 

artigo chamado Gold and the Dollar Crisis, no qual argumentou que o sistema que havia sido 

acordado em Bretton Woods e que acabara de entrar em operação não duraria porque seu 

funcionamento continha uma contradição interna. Além do ouro, cuja oferta era pequena e errática, 

o aumento da demanda por liquidez internacional só poderia ser satisfeito se o centro de reservas, 

os Estados Unidos, mantivesse um déficit de pagamentos para fornecer mais dólares ao mundo. 

Mas esses déficits estavam fadados a minar a confiança em uma ligação inalterada do dólar 

americano ao ouro. O dilema de Triffin postulava que o mundo, portanto, enfrentava a escolha 
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mundial e dos crescentes fluxos financeiros43. Desse modo, os SDR aumentam a 

liquidez internacional suplementando as moedas de reserva padrão. Em termos 

gerais, dá opção ao mercado de usar um padrão monetário diferente do dólar e do 

ouro.  

Os bancos centrais dos países-membros do FMI que detém SRD podem 

utilizar qualquer uma das moedas da cesta para sanarem problemas de suas 

balanças de pagamento (BP), usar como parte de suas reservas internacionais, 

vendê-los ou trocá-los por outras moedas, bem como no pagamento de juros e 

ressarcimento de empréstimos ou em pagamentos para futuros aumentos de cotas.  

Até agora, 204,2 bilhões de SDR (cerca de US$291 bilhões) foram 

alocados aos membros, incluindo SDR 182,6 bilhões em 2009, durante a crise 

financeira global, quando se mostrou fundamental pela não-dependência exclusiva 

do dólar americano.  

O valor do SDR é baseado em uma média ponderada de uma cesta de 

cinco moedas: o dólar americano, o euro, o renminbi chinês44, o iene japonês e a 

libra esterlina britânica, de modo que a estabilidade desse ativo é superior à de 

todos os ativos (moedas) que o compõem; a cada cinco anos, a composição dessa 

cesta é reavaliada pelo Fundo Monetário Internacional. Seu valor (em relação ao 

dólar) é calculado diariamente, com base nas cotações das moedas que compõem 

o SDR, e sua taxa de juros dos empréstimos concedidos pelo FMI é calculada 

semanalmente, baseada numa média ponderada das taxas de juros representativas 

                                                                                                                                 
entre ficar sem liquidez e minar a confiança no dólar, que, mais cedo ou mais tarde, estava 

destinado a gerar uma crise. WILLIAMSON (2009) 

43 À época, a cesta era composta pelo dólar americano, pelo iene japonês, libra britânica, marco 

alemão e franco suíço, e seu valor equivalia a 0,888671 gramas de ouro fino (o que correspondia, 

no período, a um dólar americano). 

44 O renminbi chinês foi adicionado à cesta de divisas em 2015, depois de forte campanha a partir 

de 2009, que incluiu a solicitação de trocar o dólar pelos Direitos Especiais de Saque (SDR) como 

moeda de reserva internacional – na intenção de que ela (assim como os demais países do BRICS) 

pudessem integrar a composição do SDR – solicitação essa que foi corroborada por críticas de 

Zhou Xiachouan, presidente do Banco Central chinês (PBOC), relativas aos tantos déficits 

americanos e ao fato de ser promotor de bolhas financeiras e, ainda sim, ser emissor da moeda 

internacional (WHEATLEY, 2013). Essa mudança foi a primeira desde 1999, quando o euro 

substituiu o marco alemão e o franco suíço (MAYEDA, 2015). 
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sobre a dívida de três meses no mercado monetário das moedas da cesta. 

Atualmente, a cesta é composta da seguinte maneira: 

 

 

 

Tabela 1: Composição do SDR 

 

(Fundo Monetário Internacional) 

 

 

Gráfico 1: Composição do SDR                                                                                                                             

  

(Fundo Monetário Internacional) 

 



 
53 

 Os critérios de incorporação de uma moeda na cesta que compõe o SDR 

não são especificamente definidos, mas fatores historicamente utilizados, segundo 

Prasad (2014) são: 

⎯ A importância econômica do país no mundo e sua parcela no comércio e 

finanças globais; 

⎯ A facilidade de se negociar a moeda no mercado global - ou seja, tenha 

alto grau de liquidez, que seja uma moeda forte45; 

⎯ A flexibilidade da sua taxa de câmbio (já que as moedas de reserva são 

tipicamente comercializadas livremente); 

⎯ Suas políticas macroeconômicas (investidores que apostam numa moeda 

precisam ter confiança na garantia de baixa inflação46 e níveis estáveis de 

déficit público, de modo que o valor da moeda não corra risco de se 

desgastar); e 

⎯ Desenvolvimento de seus mercados financeiros (são necessários mercados 

amplos para que os investidores internacionais tenham acesso a uma 

variedade de ativos financeiros na moeda nacional). 

 

6.3. O debate sobre a fragmentação das reservas internacionais 

 
 O mundo possui hoje diversas moedas de reserva, como visto, mas 

experimenta várias tensões por causa da dominância de uma dessas moedas, cujo 

país é visto por alguns como figura que se aproveita de sua posição de privilégio e 

contribui para a instabilidade financeira. Diante desse cenário de ascensão de 

outras moedas e ativos, que desafiam a soberania do dólar, destrinchar as 

implicações dessa diversificação é válido: será que mais alternativas significam 

                                                
45 “Moeda Forte: A que apresenta facilidade de circulação e conversibilidade nas transações 

internacionais, por oferecer ampla garantia como meio de pagamento ou reserva de valor” 

(SANDRONI, 1999). 

46 Segundo enuncia a equação de Fisher: i = r + π, ou seja, a taxa de juros nominal (i) é igual à 

soma da taxa de juros real (r) com a taxa de inflação (π); sendo assim, quanto maior a taxa de 

inflação, menor a taxa de juros real. A importância da taxa de juros real, por sua vez, está no fato 

de que ela é quem efetivamente remunera o investidor acima da taxa de inflação (garantindo que 

ele não receba apenas uma correção monetária). 
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um cenário melhor, ou a fragmentação deixa o mundo, quando em tempos de 

crise, sem uma âncora? 

 Na visão mais instintiva de um economista, competição leva a mais 

eficiência e consequentemente melhores resultados econômicos são obtidos47. Isso 

é tido como uma generalização, valendo para qualquer ativo – seja moeda, 

petróleo ou bananas. Se um país se beneficia de ter sua moeda como ativo de 

reserva, a competição levaria a um maior esforço por parte do país no sentido de 

tornar a moeda mais estável e segura. 

 Quando uma moeda nacional carrega o status de moeda de reserva, 

significa que o país “alcançou” um papel considerável no cenário mundial e 

conquistou a confiança dos investidores internacionais. 

O status da moeda de reserva também tem outros benefícios tangíveis. Isso 

significa, por exemplo, que os importadores e exportadores de um país podem 

liquidar transações de comércio internacional em moeda nacional, reduzindo sua 

exposição ao risco cambial.  

Outro benefício é o da receita de senhoriagem48, a diferença entre o poder 

de compra do dinheiro e o custo de sua produção. Essa fonte de receita está 

disponível para qualquer banco central que emite sua própria moeda. Um conceito 

                                                
47 Ver “Dez Princípios da Economia” em MANKIW, Gregory. Introdução à Economia. Thomson: 

2005. 

48 “Senhoriagem: A senhoriagem é a receita obtida por aqueles que têm o poder de emitir, 

decorrente da diferença entre o valor de face da moeda e seu custo de produção, que inclui o valor 

do metal correspondente (ouro, prata, bronze etc.) e o trabalho de cunhagem propriamente dito. 

Nos períodos históricos em que o valor de face da moeda correspondia ao seu conteúdo material 

em metal, a senhoriagem abarcava apenas os custos de cunhagem, que até o século XVII eram 

relativamente elevados. À medida que o valor de face da moeda foi se distanciando do valor de seu 

conteúdo material, a renda da senhoriagem foi crescendo, pois ela era apropriada por quem detinha 

o poder ou o privilégio de emitir. (...). Com o aparecimento do papel-moeda em substituição às 

moedas metálicas, tal diferença aumentou ainda mais. Ou seja, as autoridades emissoras podiam 

obter como receita de senhoriagem o total do valor de face do papel-moeda emitido menos os 

custos da emissão (impressão) desse papel-moeda. A substituição da moeda metálica por papel-

moeda permitiu também um enorme ganho social, na medida em que se operou a substituição de 

uma moeda (ouro, prata, etc) por outra (papel-moeda), com um custo de produção sensivelmente 

mais baixo.” (SANDRONI, 1999) 
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relacionado, mas sutilmente diferente, é o da receita proveniente do “imposto 

inflacionário”49 – ou seja, o governo pode pagar por bens e serviços agora ou no 

futuro simplesmente imprimindo dinheiro para pagar suas dívidas. 

Entretanto, confiar fortemente nas receitas de senhoriagem para financiar 

os gastos do governo pode ser contraproducente, já que isso apenas alimentaria a 

alta inflação. Em alguns casos extremos, a inflação pode sair do controle e tornar 

o dinheiro cada vez menos útil: durante a hiperinflação alemã no início da década 

de 1920, o pico da inflação mensal atingiu cerca de 29.000%, o que significa que 

os preços dobraram cerca de uma vez a cada quatro dias (PRASAD, 2014, p. 263).  

Em 2008 o Zimbábue teve uma taxa de inflação diária de cerca de 100%, 

implicando que os preços estavam dobrando uma vez por dia. Um pedaço de pão 

custou cerca de 300 bilhões de dólares zimbabuanos no início de janeiro de 2009. 

O Banco Central do Zimbábue imprimiu notas de até $300 em meados de janeiro 

de 2009, antes de eventualmente abandonar a moeda e permitir moedas 

estrangeiras para serem usadas em transações domésticas (PRASAD, 2014, p. 

263). 

Esses exemplos extremos ilustram que a receita da senhoriagem e o 

imposto inflacionário devem ser tratados com muita cautela. No caso de uma 

moeda de reserva, existem mais pontos a serem levantados quando se fala dessa 

“fonte de renda” que é a criação de dinheiro. Considere o imposto inflacionário. A 

maior parte da moeda emitida pelo banco central de um país geralmente tende a 

circular internamente, de modo que o imposto inflacionário é arcado pelos 

residentes. No caso de uma moeda de reserva, no entanto, a taxa de inflação é 

parcialmente suportada por residentes estrangeiros. 

Os EUA tinham cerca de $1,18 trilhão de moeda em circulação em março 

de 201350. Estima-se que cerca de dois terços das notas de dólar51, no valor de 

                                                
49 “Imposto Inflacionário: O imposto inflacionário é aquele decorrente das receitas obtidas pelo 

governo pela emissão de moeda. Toda emissão de moeda que o governo realiza significa 

automaticamente que ele aumenta sua capacidade de adquirir bens e serviços, pagar dívidas etc., 

isto é, fazer frente às despesas governamentais. É como se um governo tivesse obtido tais recursos 

dos tributos que lança. Como tal atitude, via de regra, provoca inflação, pois o aumento das 

emissões, expandindo os meios de pagamento, resulta numa elevação dos preços, denomina-se esta 

arrecadação ‘imposto inflacionário’” (SANDRONI, 1999) 
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$750 bilhões, sejam mantidas fora dos EUA. Com inflação de 2%, isso implica 

um imposto inflacionário de cerca de US$ 15 bilhões por ano pago pelo resto do 

mundo aos EUA. A ordem do valor é um pouco desconcertante, mas a 

senhoriagem e o imposto inflacionário podem ser claramente fontes arriscadas de 

receitas, que são especialmente atraentes para uma moeda de reserva, uma vez que 

parte da receita é obtida de residentes estrangeiros. 

Dados todos esses benefícios, existem - a princípio - fortes incentivos para 

que um país que emite uma moeda de reserva garanta sua segurança e 

confiabilidade por meio de políticas fiscais e monetárias prudentes, para que os 

investidores tenham fé que o valor da moeda não será desgastado com inflação 

alta ou outros resultados econômicos ruins. A realidade tem sido bem diferente, 

no entanto, com o dólar dando passe aos EUA para ser menos cauteloso com seus 

gastos do que outros países que são tipicamente limitados pelo aumento das taxas 

de juros à medida que seus empréstimos aumentam. 

 Embora enfrente a concorrência de moedas como o euro e o iene, o 

domínio do dólar permite que os EUA tomem empréstimos baratos do resto do 

mundo para financiar seu consumo prolongado. Essas “rendas” econômicas 

auferidas pelo dólar decorrentes de seu status no mercado de moedas parecem 

grandes o suficiente para que haja um forte incentivo para os concorrentes 

entrarem no mercado de moedas e tentarem obter uma parte de tais rendas para si 

mesmos. 

 No entanto, a persistência de rendas econômicas geralmente sinaliza que 

existem obstáculos à entrada fácil no mercado por parte de supostos concorrentes. 

Obviamente, existem barreiras à entrada, conforme indicado, por exemplo pela 

lista de pré-requisitos de Prasad (2014) para que a moeda de um país se torne uma 

moeda de reserva, para que os aluguéis do dólar não possam ser facilmente 

absorvidos pelos concorrentes. Uma analogia interessante pode ser feita com 

relação à situação em que um grande e bem estabelecido operador despeja seu 

                                                                                                                                 
50 FEDERAL RESERVE BANK. Disponível em: https://fred.stlouisfed.org/series/CURRCIR. 

Acesso em 27 de setembro de 2018. 

51 SKINNER, Chris.The US Dollar is no Longer American, 2017. Disponível em: 

https://banknxt.com/61372/us-dollar/. Acesso em 27 de setembro de 2018. 
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produto no mercado de forma barata para expulsar os novos entrantes que podem 

não ter recursos financeiros para competir a preços baixos. 

 Esta é uma maneira de interpretar a estratégia do Fed (Federal Reserve 

Bank, o Banco Central dos Estados Unidos) desde a crise financeira de 2008 - que 

está despejando dólares nos mercados financeiros mundiais para manter os 

concorrentes afastados. Em princípio, a rápida expansão da oferta de uma moeda 

deve diminuir seu valor, mas os mercados de câmbio parecem operar sob regras 

diferentes, pelo menos quando se trata do dólar. A fácil disponibilidade de 

dólares, respaldada pela confiança no Fed, permitiu que a moeda mantivesse sua 

participação de mercado intacta. No entanto, as enormes mudanças em curso na 

paisagem global podem levar a mais concorrentes para o dólar. 

* * * 

 Uma pergunta a ser feita é: existem desvantagens de a moeda de um país 

ser uma moeda de reserva? 

 Um dos problemas é que seu status de moeda de reserva aumenta a 

demanda por ativos financeiros denominados nessa moeda, gerando pressões para 

sua valorização. 

 Durante a década de 1970, quando o marco alemão estava sendo cada 

vez mais usado como moeda de reserva, os alemães deram passos, através de 

controles de capital, para desestimular o uso internacional da moeda. Otmar 

Emminger, presidente do Deutsche Bundesbank (Banco Central alemão) de 1977 

a 1979, expressou publicamente a preocupação de que, se o marco alemão 

ganhasse destaque como uma moeda de reserva, fluxos especulativos seriam mais 

prováveis (JAMES, 1996). Essa preocupação também se aplica à China. À medida 

que o renminbi se torna uma moeda cada vez mais proeminente, a demanda pela 

moeda aumentará à medida que for usada mais amplamente nas transações 

internacionais. O aumento da demanda tornará mais difícil reduzir o valor do 

renminbi em relação a outras moedas. 

 Outra desvantagem que é frequentemente citada é que uma economia de 

moeda de reserva tem a obrigação de fornecer liquidez ao mundo. A lógica é 

capturada na noção do dilema Triffin (que postulava que o mundo, à época do 

acordo de Bretton Woods, enfrentava a escolha entre ficar sem liquidez e minar a 
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confiança no dólar, que, mais cedo ou mais tarde, estava destinado a gerar uma 

crise)52 abordado anteriormente: para produzir a liquidez de que o mundo precisa, 

o país no centro do sistema monetário global deve ter déficits em conta corrente53 

(WILLIAMSON, 2009). De acordo com esse ponto de vista, os EUA estão 

apresentando déficits em conta corrente por razões de obrigação moral, e não por 

causa de suas atitudes imprudentes. Isso de fato era verdade nos anos 1960, 

quando o economista Robert Triffin articulou a proposta que leva seu nome. Os 

fluxos globais de capital eram limitados na época e, sob o padrão-ouro, os EUA 

precisavam fornecer reservas líquidas ao mundo para atender à demanda por 

reservas. 

 É importante enfatizar que não é necessário que um país gere um déficit 

em conta corrente para que sua moeda atinja o status de moeda de reserva. A 

visão de Triffin não é manifestamente verdadeira no caso de moedas como o iene 

japonês e o franco suíço. Ambos os países acumularam superávits em conta 

corrente ao longo da última década e meia, mantendo sua posição como principais 

moedas de reserva. Da mesma forma, mesmo enquanto a importância de sua 

moeda no portfólio global de moedas de reserva estava subindo, o euro estava 

executando uma posição de conta corrente praticamente equilibrada com o resto 

do mundo. 

 Talvez o dilema de Triffin ainda seja relevante, mas apenas para o país 

que é o principal fornecedor de liquidez global (ou seja, os EUA). Mesmo essa 

proposição é questionável, dado o alto nível de integração dos mercados 

financeiros globais através de fluxos de capital transfronteiriços. Conceitualmente, 

em um mundo com grandes fluxos de capital, um país pode fornecer uma gama de 

ativos seguros para investidores estrangeiros e ainda manter uma conta corrente 

                                                
52 Ver nota de rodapé 44. 

53 “Na acepção mais genérica, é uma conta entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas em que 

são lançados os créditos e débitos das operações entre elas. Em termos bancários, é a contabilidade 

entre um banco e seu cliente, pessoa física ou jurídica, em que são computados os créditos e 

débitos desse cliente. O mesmo termo é utilizado internacionalmente para indicar as transações 

efetuadas entre dois países, com respectivos créditos e débitos, ou entre um país e os demais.” 

(SANDRONI, 1999). O déficit em conta corrente ocorre quando a soma das balanças comercial e 

de serviços e de transferências unilaterais do balanço de pagamentos mostra um resultado 

negativo, isto é, de déficit. 
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equilibrada se corresponder aos ingressos com uma quantidade similar de 

investimentos no exterior. O que é muito mais importante para o status de moeda 

de reserva do que a posição atual da conta do país de origem é a disponibilidade 

de ativos seguros de alta qualidade, geralmente títulos do governo e títulos 

corporativos de primeira linha, denominados nessa moeda. 

 A implicação dessa lógica é que um conjunto maior de moedas de 

reserva viáveis poderia tirar a pressão de uma moeda dominante, como o dólar, 

para fornecer liquidez ao sistema financeiro global. O desenvolvimento do 

mercado financeiro poderia aumentar o número de moedas que podem ter uma 

reivindicação legítima de serem moedas de reserva, uma perspectiva que se torna 

mais palatável se não houver a obrigação de que os países relevantes gerem 

déficits em conta corrente. 

 No entanto, o desenvolvimento de mercados financeiros profundos e 

bem regulados demandam um tempo considerável, de modo que o surgimento de 

novas moedas de reserva estáveis se encaixa melhor como uma proposta de longo 

prazo. Existem outras soluções radicais que foram consequentemente propostas 

com o objetivo de impedir as flutuações cambiais, que são vistas como um efeito 

colateral inevitável e indesejável da configuração atual de moedas de reserva.  

 Isso leva a discussão à outra pergunta: será que uma moeda única, ou 

uma moeda global, seria a solução?  

 Alguns argumentam que o mundo deveria ter uma única moeda global, 

de modo que a volatilidade da moeda não é mais um problema. Ter uma moeda 

única também teria benefícios adicionais - incluindo a redução dos custos de 

transação nas transações internacionais, promovendo assim o fluxo mais livre de 

bens, serviços e dinheiro. Este conceito, no entanto, levanta uma série de questões 

operacionais espinhosas - entre elas: quem estaria encarregado de emitir a moeda? 

E principalmente, quem obteria os benefícios das receitas de senhoriagem da 

emissão de moeda? 

 Robert Mundell, da Universidade de Columbia, defendeu uma moeda 

mundial à qual todas as outras moedas do mundo estariam atreladas. Nesse 

cenário, haveria várias moedas, mas nenhuma volatilidade das taxas de câmbio. 

Essa situação remonta ao período de Bretton Woods, já abordado, embora sob 
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esse regime todas as outras principais moedas estivessem atreladas a uma moeda 

nacional - o dólar (que, por sua vez, era convertível em ouro a um preço fixo). 

 Ambas as construções - uma moeda global única ou uma moeda mundial 

- privariam os países de política monetária independente, tirando uma das 

ferramentas mais potentes para lidar com choques adversos que prejudicam o 

crescimento. A realidade é que os países estão expostos a diferentes tipos de 

distúrbios econômicos, já que cada país tem uma estrutura econômica diferente. 

 A taxa de câmbio entre as moedas nacionais atua como um amortecedor 

em tempos de angústia e também pode ajudar a amortecer surtos de crescimento 

excessivo. Nos bons tempos, a entrada de capital crescente tende a gerar 

valorização da moeda, o que reduz o crescimento das exportações e, 

eventualmente, reduz os ingressos à medida que o crescimento diminui. Em 

tempos ruins, a depreciação da moeda pode impulsionar as exportações de um 

país e, pelo menos parcialmente, diminuir a demanda doméstica. 

 Evidentemente, a volatilidade da taxa de câmbio pode às vezes piorar as 

coisas. Durante a crise financeira asiática de 1997, por exemplo, países como a 

Coréia do Sul e a Tailândia tiveram enormes dificuldades, pois haviam tomado 

emprestado empréstimos denominados em dólares por meio de investidores 

estrangeiros. À medida que o dinheiro saía desses países (fuga de capital), suas 

moedas se depreciavam, tornando a dívida ainda mais alta em termos das moedas 

domésticas. As receitas e os ativos das empresas nesses países eram em moedas 

nacionais, mas seus passivos eram em dólares. Esse descompasso cambial teve um 

efeito devastador sobre as empresas. O problema subjacente não era o das moedas 

voláteis, mas sim as políticas que tornaram essas economias vulneráveis a 

mudanças acentuadas no sentimento dos investidores. 

 Uma moeda única, no fim das contas, pode não ser a resposta certa, mas 

isso ainda deixa em aberto a questão de quantas moedas de reserva seriam ideais 

para promover a estabilidade financeira global. 

 Então quantas moedas deveríamos ter? Não existem diretrizes claras da 

teoria econômica em relação a quantas moedas seriam ideais para uma economia 

mundial que está se tornando cada vez mais integrada. Ter várias moedas, mas 

apenas uma moeda de reserva principal tem alimentado uma série de 
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complicações. Em particular, essa situação permitiu que os desequilíbrios globais 

em conta corrente persistissem, sugerindo que talvez não seja a melhor resposta na 

perspectiva de promover a estabilidade do sistema financeiro global.  

O argumento para um sistema com múltiplas moedas de reserva 

coexistindo em um equilíbrio competitivo estável pode ser convincente se a 

economia mundial estivesse começando com uma tábula rasa54. Mas o argumento 

em favor de tal sistema está longe de ser claro, dado o estado atual dos mercados 

financeiros e o nível de integração financeira internacional.  

Os eventos durante a crise financeira de 2008 apresentam um contra-

argumento à noção de que ter mais moedas de reserva é melhor. O domínio do 

dólar permitiu que o Fed atuasse como credor global credível de última instância - 

fornecendo liquidez a bancos centrais estrangeiros e, através deles, a instituições 

financeiras em todo o mundo - um papel que poucos outros bancos centrais são 

capazes de desempenhar. Na ausência de uma entidade que pudesse fornecer ao 

mundo o tipo de liquidez de que precisava, a crise poderia ter sido muito pior. É 

difícil imaginar qualquer outra economia capaz de igualar os EUA quando se trata 

do tamanho de seus mercados financeiros e do nível de desenvolvimento 

institucional, ambos de que um concorrente precisaria para rivalizar com os EUA 

em sua produção prodigiosa de ativos seguros.  

No entanto, existe aqui o risco de confundir causa e efeito. Uma das razões 

pelas quais o mundo estava em busca de liquidez em dólar durante a crise é que 

muitos bancos globais haviam procurado grandes quantias de financiamento em 

                                                
54 “Tábula rasa: Expressão que indicou, às vezes, a condição da alma antes da aquisição dos 

conhecimentos. Essa expressão nasce da comparação do processo de aquisição de conhecimento 

com o processo de impressão de sinais ou letras sobre tábulas cobertas de cera ou de escrita sobre 

página. Trata-se de comparação bastante antiga, já que se encontra em Ésquilo. Platão comparava 

a alma com um bloco de cera onde se gravavam as sensações e os pensamentos de que depois nos 

lembramos. Aristóteles comparava o intelecto a uma tábula onde nada está escrito. Os estóicos 

comparavam a uma parte hegemônica da alma a um papiro onde serão escritos os sinais das coisas, 

ou seja, as representações. (...) Locke utilizou essa imagem para expressar a tese da origem 

empírica dos conhecimentos e Leibniz a usou em sua crítica à tese de Locke. Desde então essa 

expressão passou a indicar a tese empirista sobre a origem do conhecimento e a negação do 

inatismo” (ABBAGNANO, 2012) 
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dólar barato para financiar suas operações em todo o mundo. Baixas taxas de juros 

norte-americanas, que levaram a uma busca agressiva por rendimentos através de 

inovações financeiras, e o terreno fértil fornecido pelos mercados financeiros dos 

EUA para tais sofismas levaram muitos bancos globais a se tornarem dependentes 

da liquidez do dólar. 

 Por enquanto, a realidade é que os EUA continuam a ser o único 

fornecedor confiável de quantidades ilimitadas de liquidez que podem executar 

tais ações, que envolvem criação massiva de dinheiro para financiar compras de 

vários títulos, sem que essas ações criem turbulências financeiras imediatas. Em 

outras palavras, um afastamento acentuado do dólar poderia tornar a economia 

mundial mais vulnerável a um colapso financeiro se isso significasse que o dólar 

não tinha mais seu papel de liderança, que por sua vez ancorou os poderes do Fed 

como credor global de última instância. 

 Embora possa não haver alternativa viável ao dólar no curto prazo, um 

mundo com múltiplas reservas robustas parece ser um resultado desejável a longo 

prazo para reduzir a dependência do financiamento em dólares. Enquanto moedas 

como o renminbi chinês (que foi adicionado à cesta dos SDR em 2015) 

gradualmente fazem seu movimento para o centro do palco, quais são as 

perspectivas de outras moedas que até agora estavam no background das finanças 

globais emergirem para competir com o dólar? 

 São várias as alternativas colocadas na mesa: as moedas dos países 

emergentes, por exemplo, que juntos contribuem mais para a economia mundial 

do que os Estados Unidos desde a crise financeira de 2008, e em 2011-12 foram 

responsáveis por metade do crescimento global (PRASAD, 2014, p. 270). No 

entanto, individualmente e a curto prazo, enfrentam problemas como mercados 

financeiros não tão desenvolvidos (e pouco abertos, em alguns casos), pouca força 

econômica, grandes déficits e dívidas públicas e instabilidade política e 

econômica, vis-à-vis países como os Estados Unidos, que possuem uma influência 

consolidada55. 

                                                
55 “Os planos dos BRICS de estabelecer conjuntamente um Novo Banco de Desenvolvimento e 

um Arranjo Contingente de Reservas são passos significativos, mas é improvável que essas 

instituições atinjam massa suficiente para sacudir os arranjos monetários internacionais existentes. 
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Ainda há os que defendem o ouro como único ativo verdadeiramente 

seguro – por ser um recurso limitado e não-renovável, impediria a tentação de 

inflar sua oferta, o que preservaria o valor do ativo (e de qualquer moeda ancorada 

no ouro). O contraponto é que esse não seria um instrumento conveniente para 

comércio ou transações financeiras, não possuindo a liquidez que o dólar possui. 

Outro grande problema para os que defendem um maior papel do ouro é o fato de 

que sua oferta é inadequada e não cresce o suficiente para suprir a necessidade das 

economias em expansão e do sistema financeiro internacional. – e mesmo que 

todo o ouro não-minerado estivesse alocado como ativos de reserva, não seria 

suficiente para sanar a demanda por reservas dos bancos centrais a preços 

correntes por completo. 

Seriam então os criptoativos passíveis de se tornarem reservas 

internacionais? Como já explicado, para que um ativo se torne reconhecidamente 

um ativo de reserva, precisa ser estável (flutuações na taxa de câmbio devem ter 

riscos mínimos de perda de fundos), ter alta liquidez (ser de fácil 

comercialização), além de o Estado ser economicamente relevante e ter mercados 

financeiros desenvolvidos. No caso de criptoativos, instabilidade é latente, dada 

natureza especulativa. Alguns acreditam, no entanto, que passada a “febre” que 

cerca os produtos virtuais atualmente, eles se tornarão menos suscetíveis à 

especulação e mais estáveis.   

Quanto ao requisito de conversibilidade, ainda que existam serviços de 

venda de determinados criptoativos (comprados com moeda fiduciária), a falta de 

legislação correspondente prejudica a possibilidade de se adquirir maior variedade 

(ou até a alguma variedade) em diversos países, nos quais os serviços são muito 

limitados, e principalmente o caminho inverso (comprar moeda fiduciária com 

criptoativos). Por fim, as questões de relevância econômica e nível de 

desenvolvimento dos mercados financeiros da nação correspondente ao ativo 

poderiam superadas caso as criptomoedas (que não pertencem a nenhum Estado, 

mas são produzidas por mineradores de vários países) fossem reconhecidas de 

forma ampla e global. 

                                                                                                                                 
É provável que as cúpulas dos BRICS continuem sendo um fórum para medidas simbolicamente 

importantes, mas substancialmente modestas, adotadas por esses países para se libertarem das 

amarras da estrutura atual das finanças globais. ” (PRASAD, 2014, p. 272) Tradução livre. 
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Ainda assim, os criptoativos possuem características de certo modo 

comparáveis às do ouro – além de terem um custo de produção (no caso, tempo e 

esforço computacional), possuem uma oferta limitada pré-determinada (no caso 

de Bitcoins, por exemplo, essa oferta é de 21 milhões de Bitcoins; no começo de 

agosto de 2018, 17,2 milhões de Bitcoins existiam em circulação, sendo emitidos 

numa frequência de 1.800 por dia). 

As principais críticas a tal uso dos produtos cripto recaem sobre os ataques 

hackers sofridos pelas plataformas de trading de criptomoedas e ameaçam a 

estabilidade dos preços. Além disso, o caráter anônimo dos processos de compra e 

venda levanta preocupações sobre lavagem de dinheiro e evasão fiscal.  

Alguns acadêmicos propõem a introdução de versões eletrônicas de moeda 

fiduciária; tal como o papel-moeda, a moeda eletrônica emitida por um banco 

central não basicamente teria valor intrínseco mas gerariam mais retorno de 

senhoriagem que o papel-moeda, já que seu custo de produção seria menor. Outro 

ponto da sugestão seria a facilidade de controlar a taxa de juros, que é diretamente 

relacionada à quantidade de moeda em circulação numa economia.  

 

7. Posicionamento dos países 
 

Alemanha 

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha 

(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ou BaFin) qualifica as moedas 

virtuais/criptomoedas como unidades de conta e, portanto, instrumentos 

financeiros. As empresas e pessoas que organizam a aquisição de fichas, vendem 

ou compram fichas em uma base comercial, ou realizam serviços de corretagem 

principais em fichas por meio de plataformas de negociação on-line, entre outras, 

são geralmente obrigadas a obter autorização prévia da BaFin. 

Em fevereiro de 2018, a BaFin alemã publicou informações sobre a 

avaliação regulatória de ICOs e os tokens, moedas e criptomoedas em que se 

baseiam. Declarou que as empresas envolvidas nas OICs precisam avaliar, caso a 

caso, se as OICs se qualificam como instrumentos financeiros (títulos 
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transferíveis, unidades em organismos de investimento coletivo ou investimentos) 

ou como títulos e, portanto, acionam a necessidade de cumprir com as normas. 

legislação financeira relevante.56 

Também em fevereiro de 2018, o Ministério Federal das Finanças da 

Alemanha publicou orientações sobre o tratamento do imposto sobre valor 

agregado (IVA) para o bitcoin e outras moedas virtuais. Determinou que as 

transações para trocar uma moeda tradicional por bitcoin ou outras moedas 

virtuais e vice-versa constituem a prestação tributável de outros serviços para 

consideração, mas se enquadram na isenção do IVA. Declarou que o bitcoin ou 

outras moedas virtuais que são usadas simplesmente como meio de pagamento 

são tratadas da mesma forma que os meios tradicionais de pagamento. Usar 

bitcoin ou outras moedas virtuais para nenhum outro fim que não seja como meio 

de pagamento, portanto, não é tributável. Esta orientação está em consonância 

com a decisão do Tribunal de Justiça Europeu (TJE) Hedqvist de 22 de outubro de 

2015. O dinheiro de jogo virtual, ou seja, moedas de jogo, particularmente em 

jogos online, não está isento, porque não constitui um meio de pagamento na 

acepção da lei do IVA. O Ministério também abordou várias questões de 

acompanhamento relacionadas à tributação de mineração, carteiras digitais e 

plataformas de negociação on-line. 

O Bundesbank alemão afirmou que o bitcoin não pode ser qualificado 

como uma moeda virtual. De acordo com Dirk Schrade, especialista do 

Bundesbank na área de pagamentos, o bitcoin não é uma moeda virtual nem um 

dinheiro digital, porque não cumpre as funções típicas de uma moeda, nem faz 

parte do sistema monetário nacional. O Bundesbank recomenda usar o termo 

“token criptográfico”.57 

 Em um artigo publicado no jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung 

(FAZ), Carl-Ludwig Thiele, membro do conselho executivo do Bundesbank 

alemão, alertou os investidores em bitcoin e outras criptocracias a terem cuidado 

com seu risco, flutuações de valor, custo e alta necessidade de energia para 

mineração, entre outras preocupações.58 No entanto, ele também apontou que a 

                                                
56 Disponível em <https://perma.cc/583S-GGV3>. Acesso em: 18 out. 2018. 
57 Disponível em: <http://perma.cc/K8EK-VZJM>. Acesso em: 18 out. 2018. 
58 Disponível em: <http://perma.cc/X9UM-GYPE>. Acesso em 18 out. 2018. 
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tecnologia blockchain promete grande potencial para inovação e mencionou um 

projeto conjunto com o grupo alemão de bolsa de valores (Deutsche Börse 

Gruppe) que testa a aplicação e o desempenho da tecnologia blockchain na 

liquidação de transações de títulos entre bancos.  

 

Arábia Saudita 

A Arábia Saudita, uma participante chave no sistema de petrodólares59 dos 

EUA, vendeu continuamente suas reservas de moeda estrangeira desde que o 

preço do petróleo despencou em 2014. Os reguladores sauditas estão observando 

de perto e cautelosamente as criptomoedas, mas ainda não 

propuseram regulamentações. Muitos dizem que uma proibição definitiva é 

improvável, ainda que o Príncipe Árabe tenha chegado a chamar o Bitcoin de 

fraude. 

 Oficialmente, a Agência Monetária da Arábia Saudita (SAMA) emitiu 

uma advertência contra o bitcoin porque não está sendo monitorada ou apoiada 

por nenhuma autoridade financeira legítima. 

 Em outubro de 2017, a SAMA anunciou um projeto piloto para a 

emissão de uma moeda digital local (Riyal), que será usada apenas em transações 

entre bancos.60 

 

Bélgica 

 Criptomoedas permanecem não regulamentadas na Bélgica, e parece ter 

havido muito poucos pronunciamentos oficiais sobre o assunto. Em janeiro de 

2014, o Banco Nacional da Bélgica (BNB) e a Autoridade de Serviços Financeiros 

e Mercados (FSMA) emitiram um comunicado de imprensa conjunto alertando os 

consumidores para os riscos de criptomoedas61. Seus pontos principais eram que 

                                                
59 O termo petrodólar representa as relações comerciais estabelecidas entre um país comprador de 
petróleo, que paga em dólar, e outro que vende o petróleo, principal fonte energética do mundo. O 
termo pode ser definido também como os capitais obtidos pelos países exportadores de petróleo. 
60 Disponível em: <http://www.arabnews.com/node/1172906/ business-economy>. Acesso em: 18 
out. 2018. 
61 Disponível em: < https://www.nbb.be/fr/articles/attention-largent-virtuel-comme-bitcoin>. 
Acesso em: 18 out. 2018. 
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as criptomoedas não têm curso legal, e que elas são completamente 

desregulamentadas e não se enquadram no escopo de qualquer autoridade 

reguladora ou de monitoramento – ou seja, não contam com supervisão 

governamental. Mais recentemente, em dezembro de 2017, o governador do BNB, 

Jan Smets, repetiu em uma entrevista que o bitcoin não é uma moeda real, uma 

vez que não é garantido por um banco central ou um governo como meio de 

pagamento.62 

O Ministro das Finanças belga, em resposta a uma pergunta de um senador 

belga, declarou em julho de 2013 que, embora o bitcoin pareça ser um pouco 

problemático como uma ferramenta para lavagem de dinheiro e outras atividades 

ilegais, tais problemas não devem ser exagerados. Ele também disse que, com 

base em estudos do BNB e do Banco Central Europeu, o bitcoin não apresenta 

riscos significativos para a estabilidade de preços, para o sistema financeiro em 

geral, ou para seus usuários individuais. Finalmente, nesta mesma declaração, o 

Ministro das Finanças indicou que a intervenção do governo em relação ao bitcoin 

não parece necessária dado o quão pequeno era o mercado de bitcoin na época. 

Em abril de 2018, como país-membro da União Europeia, o governo belga 

assinou o European Blockchain Partnership, que tem como missão a cooperação 

entre os Estados-Membros para o intercâmbio de experiências e conhecimentos 

nos domínios técnico e regulamentar e preparação para o lançamento de 

aplicações blockchain em toda a UE em todo o mercado único digital, em 

benefício dos setores público e privado.  O objetivo é garantir que a Europa 

continue a desempenhar um papel de liderança no desenvolvimento e implantação 

de tecnologias blockchain. 

Na atual Diretoria Executiva do FMI, a Bélgica representa também a 

Armênia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, Geórgia, Israel, 

Luxemburgo, Macedônia, Moldávia, Montenegro, Países Baixos, Romênia e 

Ucrânia63 

 
                                                
62  Disponível em: < https://www.ccn.com/belgium-central-bank-governor-bitcoin-is-not-a-threat-
because-its-not-stable/>. Acesso em: 18 out. 2018. 
63 IMF. IMF Executive Directors and Voting Power. 2018. Disponível em: 
<https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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Brasil 

Em 16 de novembro de 2017, o Banco Central do Brasil emitiu o Aviso nº 

31.379 alertando os cidadãos para os riscos decorrentes das operações de custódia 

e negociação de moedas virtuais. O aviso declarou que, considerando o crescente 

interesse dos agentes econômicos (sociedade e instituições) nas chamadas moedas 

virtuais, o Banco Central do Brasil alerta que estes não são emitidos nem 

garantidos por nenhuma autoridade monetária, portanto não têm garantia de 

conversão para moedas soberanas, nem eles são apoiados em ativos reais de 

qualquer tipo, sendo todo o risco dos detentores. As empresas que negociam ou 

mantêm as chamadas moedas virtuais em nome de usuários, pessoas físicas ou 

jurídicas não são regulamentadas, autorizadas ou supervisionadas pelo Banco 

Central do Brasil. Além disso, não há regulamentação específica sobre moedas 

virtuais no arcabouço legal e regulatório relacionado ao Sistema Financeiro 

Nacional. O Banco Central do Brasil, em particular, não regulamenta ou 

supervisiona operações com moedas virtuais. 

Mas ainda que não seja regulamentado no Brasil (já que não é ilegal), a 

câmara legislativa criou uma comissão para discutir a regulamentação da moeda. 

O projeto de lei PL2303/2015 “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e 

programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a 

supervisão do Banco Central”. 

É possível negociar criptomoedas no país livremente através de P2P (ou 

peer-to-peer) e diversas exchanges, além disso, é necessário declarar este ativo 

digital no imposto de renda (o governo brasileiro declarou que o Bitcoin não é 

uma moeda, mas um ativo, e portanto está sujeita a 15% de impostos sobre ganhos 

de capital acima de um certo patamar).   

 Na atual Diretoria Executiva do FMI, o Brasil representa também Cabo 

Verde, República Dominicana, Equador, Guiana, Haiti, Nicarágua, Panamá, 

Suriname, Timor-Leste e Trinidad e Tobago64.   

 

                                                
64  IMF. IMF Executive Directors and Voting Power. 2018. Disponível em: 
<https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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China 

O Banco Central da China, o Banco do Povo da China (PBOC), vem 

realizando um estudo de moeda digital há mais de três anos e criou um Instituto de 

Dinheiro Digital no BPC [642]. Zhou Xiaochuan, o então governador do PBOC, 

abordou o status regulatório atual de moedas virtuais em uma conferência de 

imprensa realizada durante a sessão anual do Congresso Nacional do Povo em 

março de 2018, quando ele estava deixando o cargo. De acordo com Zhou, os 

reguladores chineses não estão reconhecendo moedas virtuais como bitcoin como 

ferramenta para pagamentos de varejo, como notas de papel, moedas ou cartões de 

crédito. O sistema bancário não está aceitando nenhuma moeda virtual existente 

ou fornecendo serviços relevantes, disse ele. 

Anteriormente, em 4 de setembro de 2017, sete órgãos reguladores do 

governo central - o PBOC, a Administração do Ciberespaço da China (CAC), o 

Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT), a Administração 

Estatal da Indústria e Comércio (SAIC), a China Banking. A Comissão 

Reguladora (CBRC), a Comissão Reguladora de Valores da China (CSRC) e a 

Comissão Reguladora de Seguros da China (CIRC) - emitiram conjuntamente o 

Anúncio sobre Prevenção de Riscos Financeiros das Ofertas Iniciais de Moedas, 

que proibiu ofertas iniciais de moeda (OICs) na China.65 De acordo com o 

anúncio, o financiamento da OIC que gera “as chamadas 'moedas virtuais', como 

Bitcoin e Ethereum”, através da venda irregular e circulação de fichas é 

essencialmente financiamento público sem aprovação, o que é ilegal. O Edital 

advertia que os tokens ou moedas virtuais envolvidas no financiamento da OIC 

não são emitidos pelas autoridades monetárias e, portanto, não têm moeda legal 

obrigatória e, portanto, não têm status legal equivalente com moedas fiduciárias e 

“não podem e não devem circular e ser usados no mercado como moedas. ” 

Já em 3 de dezembro de 2013, o PBOC, o MIIT, o CBRC, o CSRC e o 

CIRC emitiram em conjunto um aviso alertando o público sobre os riscos do 

bitcoin, o Aviso sobre Precauções Contra os Riscos de Bitcoins.66 A bitcoin 

                                                
65 Disponível em: <http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html>. 
Acesso em: 18 out. 2018. 
66 Disponível em 
<http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c3762245/content.html>. 
Acesso em: 18 out. 2018. 
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definida circular como “por natureza uma commodity virtual especial”, que “não 

tem o mesmo status legal de moeda” e “não pode e não deve ser circulada no 

mercado como moeda”. De acordo com o aviso, os bancos e as instituições de 

pagamento na China estão proibidas de negociar bitcoins. Instituições financeiras 

e de pagamento são proibidas de usar preços de bitcoin para produtos ou serviços 

ou de compra ou venda de bitcoins, nem podem fornecer serviços relacionados a 

bitcoins diretos ou indiretos, incluindo registro, negociação, liquidação, 

compensação ou outros serviços; aceitar bitcoins ou usar bitcoins como uma 

ferramenta de limpeza; ou negocie bitcoins com yuan chinês ou moedas 

estrangeiras.  

 

Estados Unidos da América 

Os Estados Unidos da América são um dos países membros permanentes 

da Diretoria Executiva do FMI. Sendo reconhecido como a maior economia do 

mundo, os Estados Unidos dispõem hoje de um dos maiores e mais importantes 

mercados de criptomoedas do mundo. No entanto, não há definida, pela legislação 

em vigor, a regulamentação desta modalidade financeira, apenas havendo uma 

atenção voltada para possíveis crimes cometidos por meio das criptomoedas, sem 

definir qualquer regramento para o mercado das mesmas. Há, ainda, uma recente 

movimentação no Congresso que aponta para uma preocupação com os riscos 

financeiros que as criptomoedas proporcionam, encaminhando uma possível 

regulamentação, porém sem resultados efetivos para as leis em vigor até o 

momento. 

 

Finlândia 

O governo da República da Finlândia tem apresentado uma profunda 

desconfiança acerca das criptomoedas, tendo isso sido manifestado pelo Banco da 

Finlândia (o banco central finlandês) e por organismos do governo, questionando 

a segurança das moedas digitais e sua realidade como algo prático e factível. Há, 

portanto, uma descrença institucional em relação as criptomoedas. Vale ressaltar 

que não há qualquer regulação sobre o mercado de moedas digitais na Finlândia. 
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 A Finlândia na Diretoria Executiva do FMI representa também a 

Dinamarca, Estônia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia67. 

França 

Um dos membros da Diretoria Executiva do FMI, a França defende de 

maneira expressiva que o debate acerca da regulamentação das criptomoedas 

esteja em pauta nos principais fóruns econômico globais, dentre eles o G20 e o 

próprio FMI. A postura francesa é de defesa de uma regulamentação desta 

modalidade de forma internacional, em que se tenha uma preocupação com os 

riscos que as criptomoedas podem fornecer à estabilidade econômica global e as 

possibilidades de facilitação de crimes financeiros por meio das mesmas. Todavia, 

a França defende as moedas digitais pelo seu lado promissor como o futuro da 

economia internacional. Recentemente, o país determinou uma redução dos 

impostos sobre os ganhos em criptomoedas, considerando-as como “propriedade 

móvel”. 

 

Itália 

Até 2018, não havia uma regulação definida acerca das criptomoedas na 

Itália. Todavia, seu reconhecimento como ativo, o qual renderia uma cobrança 

pelo imposto de renda, têm sido consideravelmente confuso, gerando incertezas 

no mercado de moedas digitais italiano. Entretanto, na primeira metade de 2018 

foi apresentado pelas autoridades italianas um projeto de regulamentação, 

defendendo o registro obrigatório de corretoras de criptomoedas e acreditando nas 

orientações da União Europeia, prezando por uma preocupação de que moedas 

digitais, apesar de promissoras, podem ser utilizadas crimes financeiros e 

financiamento do terrorismo, no pior dos cenários. 

 A Itália na atual Diretoria Executiva do FMI representa também Albânia, 

Grécia, Malta, Portugal e São Marinho68. 

                                                
67  IMF. IMF Executive Directors and Voting Power. 2018. Disponível em: 
<https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx>. Acesso em: 18 out. 2018. 
 
68 IMF. IMF Executive Directors and Voting Power. 2018. Disponível em: 
<https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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Japão 

Uma das principais economias do mundo e membro permanente da 

Diretoria Executiva do FMI, o Japão é um dos países mais receptivos para quem 

deseja investir em moedas digitais. A regulamentação das criptomoedas funciona 

de acordo com um sistema de licenciamento, que, além de supervisionar o uso, 

proporciona o desenvolvimento desse mercado, sob uma perspectiva de avanço 

tecnológico do sistema financeiro. Todavia, o país enfrentou recentemente casos 

criminais envolvendo criptomoedas que provocaram uma maior rigidez na 

fiscalização. 

 

Malásia 

Em decorrência de uma forte preocupação com lavagem de dinheiro e o 

financiamento de grupos terroristas, a Malásia apresentou uma postura de grande 

desconfiança a respeito das criptomoedas. No entanto, como resposta, têm 

buscado a regulamentação, de forma a garantir a segurança financeira sem 

precisar recorrer a proibição das moedas digitais. Uma das definições já 

apresentadas é a identificação total dos envolvidos em transações com 

criptomoedas, sendo condição irredutível para a permissão da participação no 

mercado de moedas digitais. 

A Malásia na atual Diretoria Executiva do FMI representa também Brunei, 

Camboja, Fiji, Indonésia, Laos, Mianmar, Nepal, Filipinas, Cingapura, Tailândia, 

Tonga e Vietnã69. 

 

México 

A Lei do México para Regulamentar Empresas de Tecnologia Financeira, 

a “lei fintech”, promulgada em março de 2018, inclui um capítulo sobre operações 

com “ativos virtuais”, comumente conhecidos como criptoativos. Este capítulo 

define ativos virtuais como representações de valor registradas eletronicamente e 

                                                
69 IMF. IMF Executive Directors and Voting Power. 2018. Disponível em: 
<https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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utilizadas pelo público como meio de pagamento para todos os tipos de transações 

legais, que só podem ser transferidas eletronicamente. 

Além disso, o México promulgou uma lei estendendo a aplicação de suas 

leis relativas à lavagem de dinheiro a ativos virtuais, exigindo, assim, que 

instituições financeiras que prestam serviços relacionados a esses ativos relatem 

transações que excedam determinados valores. É de obrigação dos operadores 

identificar os compradores e vendedores de criptoativos. 

O Banco Central do México tem amplos poderes sob a Lei para regular ativos 

virtuais, incluindo 

● especificar os ativos virtuais com os quais as empresas financeiras podem 

operar no país, definindo suas características particulares e estabelecendo 

as condições e restrições aplicáveis às transações com tais ativos; e 

● autorizando empresas financeiras a realizar transações com ativos virtuais. 

As regulamentações pertinentes aplicáveis a esses ativos devem ser 

emitidas pelo Banco Central do México dentro de um ano a partir da promulgação 

da Lei. 

As empresas financeiras que realizam transações com ativos virtuais 

devem divulgar a seus clientes os riscos aplicáveis a esses ativos. [59] No 

mínimo, essas empresas devem informar seus clientes, de forma clara e acessível, 

em seus respectivos sites ou através dos meios que utilizam para fornecer 

serviços, dos seguintes: 

● Um ativo virtual não é uma moeda legal e não é respaldado pelo governo 

federal nem pelo Banco Central do México; 

● Uma vez executado, as transações com ativos virtuais podem ser 

irreversíveis; 

● O valor dos ativos virtuais é volátil; e 

● Os riscos tecnológicos, cibernéticos e de fraude são inerentes aos ativos 

virtuais.  
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 O México na atual Diretoria Executiva do FMI representa também a 

Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Espanha e 

Venezuela70. 

 

Reino Unido 

O Reino Unido não possui leis que regulem especificamente as 

criptomoedas, como bitcoin, ethereum, litecoin, etc. O governador do Bank of 

England afirmou que a regulamentação das criptomoedas é necessária: 

“Um caminho melhor seria regular os elementos do ecossistema de ativos 

de criptografia para combater atividades ilícitas, promover a integridade do 

mercado e proteger a segurança e solidez do sistema financeiro”71 

A Seção 2A do Bank of England Act de 1998 específica que o Banco da 

Inglaterra tem a responsabilidade de proteger e melhorar a estabilidade do sistema 

financeiro do Reino Unido. De acordo com esse objetivo, o Banco considerou as 

criptomoedas de risco para a estabilidade dos mercados financeiros do Reino 

Unido e determinou que o tamanho do mercado de criptomoedas atualmente não é 

grande o suficiente para representar um “risco substancial à estabilidade 

monetária ou financeira no Reino Unido”. 

Outras preocupações levantadas pelo uso de criptomoedas incluem a 

garantia de que os consumidores são protegidos ao usar essa forma de pagamento, 

lavagem de dinheiro, tributação e o uso desses sistemas para financiar o 

terrorismo e outros crimes.  

No que diz respeito à tributação, a Receita e Alfândega de Sua Majestade 

observa que “as moedas de criptografia têm uma identidade única e, portanto, não 

podem ser diretamente comparadas a qualquer outra forma de atividade de 

investimento ou mecanismo de pagamento.” A taxabilidade da renda recebida de 

criptomoedas é depende das “atividades e partes envolvidas”.  O imposto sobre o 

valor agregado (IVA) (aproximadamente equivalente ao imposto sobre vendas dos 

                                                
70 IMF. IMF Executive Directors and Voting Power. 2018. Disponível em: 
<https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx>. Acesso em: 18 out. 2018. 
 
71  Disponível em: <https://www.cnbc.com/2018/03/02/bank-of-england-mark-carney-
cryptocurrency-regulation.html>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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EUA) é cobrado apenas de fornecedores por quaisquer bens ou serviços vendidos 

no Reino Unido em troca de criptomoeda. 

 

Rússia 

Um projeto de lei sobre ativos financeiros digitais foi publicado pelo 

Ministério das Finanças em 20 de janeiro de 2018 e introduzido na Duma em 20 

de março de 2018. O projeto define “mineração” como atividades voltadas para a 

criação de criptomoedas com o objetivo de recebendo compensação na forma de 

criptomoeda. A mineração é tratada como uma atividade empreendedora sujeita à 

tributação se a mineradora exceder os limites de consumo de energia estabelecidos 

pelo governo por três meses consecutivos. Quanto às ofertas iniciais de moeda 

(OIC), apenas investidores qualificados podem participar delas, exceto nos casos a 

serem definidos pelo Banco Central, de acordo com as informações da imprensa. 

Tokens e moedas são classificados na conta como propriedade e não são 

considerados moeda legal. O projeto de lei não autoriza a troca de criptomoedas 

por rublos ou moeda estrangeira. A troca de fichas por rublos e moeda estrangeira 

é permitida, mas apenas através de operadores licenciados. 

 O Ministério de Telecomunicações e Comunicações de Massa apresentou 

seu próprio conceito do projeto de lei sobre ativos financeiros digitais. 

Recomenda a introdução do termo “mineração industrial”, registrando os mineiros 

na administração fiscal e estabelecendo requisitos para o consumo de energia. 

Também recomenda isentar os mineiros da tributação por um período de dois anos 

para estimular suas atividades. Anteriormente, o Ministério havia oferecido a 

criação de uma plataforma de intercâmbio especial para os mineradores, a fim de 

garantir a transparência das trocas de criptomoedas. 

Separadamente, foram introduzidas emendas ao Código Civil para 

proteger os direitos dos proprietários de moedas e fichas de criptomoedas. O 

documento define “dinheiro digital” e “direitos digitais” e prevê sua proteção 

judicial. Os autores dizem que esses regulamentos permitirão que moedas e fichas 

sejam incluídas em uma propriedade falida ou na propriedade de uma pessoa 

falecida. 
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Suíça 

A Suíça tem sido vista como acolhedora em relação aos criptoativos. O 

setor de criptomoedas atualmente se enquadra na legislação existente contra a 

lavagem de dinheiro na Suíça e o país parece não estar com pressa de desenvolver 

qualquer regulamentação específica para essas criptomoedas, embora as diretrizes 

da OIC tenham sido recentemente publicadas pelo regulador suíço. A Suíça está 

agora procurando se tornar a “nação cripto” de acordo com seu Ministro da 

Economia, com o município de Zug já tendo sido rotulado como “CryptoValley” 

devido a numerosas empresas baseadas em blockchain que residem lá.72 

Em junho de 2014, a FINMA (Autoridade de Supervisão do Mercado 

Financeiro) publicou um informativo afirmando que algumas atividades 

envolvendo bitcoins podem estar sujeitas à Lei de Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro dos países. Isso inclui as vendas comerciais de Bitcoin e trocas de 

criptomoeda, exigindo níveis rigorosos de due diligence como resultado dos 

“riscos elevados relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo”. Os fornecedores de tais serviços também são obrigados a aderir a 

uma organização auto-reguladora ou a solicitar à FINMA uma licença para operar 

como intermediário financeiro diretamente supervisionado. Para aqueles que 

aceitam pagamentos de criptomoeda em uma base comercial, uma licença 

bancária também é necessária de acordo com a ficha informativa.73 

Apesar da reputação progressiva que a Suíça tem em relação às 

criptomoedas, tem havido pouco movimento no sentido de estabelecer um marco 

regulatório completo. Em janeiro de 2018, o ministro da Economia suíço declarou 

que era cedo demais para regulamentar formalmente as criptomoedas, já que não 

está claro para onde a inovação levará.74 No entanto, em fevereiro de 2018, a 

FINMA emitiu diretrizes sobre as OICs em um movimento que o CEO da FINMA 

                                                
72 Disponível em: <https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21737255-
switzerland-embraces-digital-currencies-and-crypto-entrepreneurs-banking-centre>. Acesso 
em: 18 out. 2018. 
73 Disponível em: 
<https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/faktenblaetter/f
aktenblatt-virtuelle-waehrungen.pdf?la=en>. Acesso em: 18 out. 2018. 
74 Disponível em: <http://bitcoinist.com/switzerland-wants-crypto-nation-france-germany-want-
regulation/>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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viu como suporte da tecnologia blockchain.75 Isso representa a primeira ação 

formal dos reguladores suíços em torno do blockchain e pode indicar como eles 

pretendem regular os esquemas de criptomoeda mais adiante. As diretrizes 

descrevem como a legislação existente pode ser aplicada a criptomoedas, 

incluindo a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Lei Bancária. 

Em julho de 2018, as empresas de criptomoedas começaram a 

experimentar dificuldades com o setor bancário no país, com os bancos suíços 

retirando seus serviços de empresas de criptografia que alegavam temores de 

AML. Foi dito que a FINMA estava tentando resolver a situação por meio de 

conversas com várias outras agências que supervisionam o sistema financeiro. As 

preocupações derivam da falta de verificações de conformidade e devida 

diligência tomadas pelas OICs sobre seus contribuintes, o que significa que os 

bancos poderiam entrar em conflito com as regras de AML se eles oferecessem 

serviços para tais projetos. Como resultado, as empresas estão buscando serviços 

bancários de países como Lichtenstein, Gibraltar e Ilhas Cayman. Autoridades do 

governo declararam como isso poderia impedir que empresas de criptografia se 

instalassem na Suíça, representando um sério desafio para um país que adotou 

uma reputação pró-criptografia. 

A Suíça na atual Diretoria Executiva do FMI representa também o 

Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Polônia, Sérvia, Tadjiquistão e 

Turcomenistão76. 

 

Tanzânia 

Em março de 2018, o Banco da Tanzânia (BoT) alertou o público para agir 

com extrema cautela ao negociar moedas criptografadas. Apesar de não ter banido 

oficialmente o Bitcoin, o Banco Central regulamenta de perto as transções de 

criptoativos. 

                                                
75 Disponível em: M<https://cointelegraph.com/news/swiss-financial-authority-releases-ico-
specific-regulatory-guidelines>. Acesso em: 18 out. 2018. 
76 IMF. IMF Executive Directors and Voting Power. 2018. Disponível em: 
<https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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Segundo o banco, o aumento dos preços dos criptoativos, especialmente o 

Bitcoin - a moeda digital mais popular no mundo – é o que os tornos atraentes. “O 

BoT considera que o recente aumento nos preços das criptocorrências foi 

impulsionado pela especulação. O risco de uma redução acentuada nos preços é 

alto. Investidores em criptomoedas devem estar cientes de que correm o risco de 

perder todo o seu capital”, disse Abdul Dolla, gerente assistente do BoT, Centro 

de Custódia Segura.  

Como as transações são geralmente anônimas e não estão sujeitas a 

nenhum regulamento do governo ou do banco central, as criptomoedas se tornam 

refúgios seguros para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, evasão 

fiscal e fraude, de acordo com o Banco da Tanzânia. 

As nações vizinhas Quênia e Uganda emitiram alertas contra o comércio 

de criptomoedas. Ruanda continua cautelosa com os riscos envolvidos e ainda não 

assumiu uma posição oficial sobre a criptomoeda. 

Na África, a Argélia planeja emitir uma proibição de criptomoedas 

enquanto no Egito, o alto-ministro do clero Shawki Allam endossou em janeiro a 

proibição do comércio de Bitcoin, citando preocupações com lavagem de dinheiro 

e financiamento do terrorismo.77 

Na atual Diretoria Executiva do FMI, a Tanzânia também representa a 

Angola, Botswana, Burundi, Eritreia, Etiópia, Gâmbia, Quênia, Lesoto, Libéria, 

Malawi, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Serra Leoa, Somália, África do Sul, 

Sudão do Sul, Sudão, Suazilândia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue78. 

 

 

 

 

                                                
77 Disponível em: < http://www.theeastafrican.co.ke/business/Tanzania-issues-warning-against-
cryptocurrencies/2560-4323604-pp4i17/index.html>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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