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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 4ª Reunião da Comissão Especial destinada a proferir 

parecer ao Projeto de Lei nº 2.303, de 2015, do Deputado Aureo. 

 Encontra-se à disposição das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados cópia da 

ata da 3ª Reunião, realizada em 5 de julho. 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Peço dispensa da leitura da ata, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Pergunto se algum 

Parlamentar deseja corrigir a ata. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira corrigi-la, eu a coloco em votação.  

 Os Deputados que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Comunico o recebimento do seguinte expediente: 

 Ofício nº 81, de 2017, do Líder do PHS, que comunica que o Deputado Efraim 

Filho, do DEM da Paraíba, ocupará a vaga como membro suplente desta Comissão 

Especial.  

 Apreciação de requerimentos.  

 Solicito que o Deputado Hiran Gonçalves assuma a Presidência dos 

trabalhos, visto que o primeiro requerimento em pauta é de minha autoria.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Hiran Gonçalves) - Pois não.  

 Item 1. Requerimento nº 2, de 2017, do Deputado Alexandre Valle, que requer 

a realização de audiência pública para discutir e trazer mais esclarecimento acerca 

de moedas virtuais, bitcoin, blockchain & criptocurrencies, com a presença dos 

seguintes convidados: Sra. Helena Margarido, advogada, investidora e mentora de 

startups e especialista em novas tecnologias; e o Sr. Spencer Toth Sydow, doutor 

em Direito da USP, autor do livro Crimes Informáticos e suas Vítimas, advogado 

sênior e professor de graduação e pós-graduação em Ciência Política e Criminal. 

 Com a palavra, o ilustre Relator, o Deputado Alexandre Valle. 

 O SR. DEPUTADO ALEXANDRE VALLE - Sr. Presidente, os requerimentos 

são no sentido de que possamos efetivamente, cada vez mais, debater o assunto 

nesta Comissão. Na verdade, é um tema moderno, atual, e o Brasil precisa dessa 

discussão mais detalhada.  
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 Eu aproveito para solicitar que seja incluída também para fazer parte dessa 

audiência pública Taynaah Reis, cofundadora da Moeda, primeira criptomoeda 

brasileira para o microcrédito com os bancos cooperativados.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Hiran Gonçalves) - Não havendo quem 

queira discutir, em votação o Requerimento nº 2, de 2017, de autoria do Deputado 

Alexandre Valle, com o acréscimo do nome de Taynaah Reis, cofundadora da 

Moeda, primeira criptomoeda brasileira para o microcrédito com os bancos 

cooperativados. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovado. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Próximo item. 

 Item 2. Requerimento nº 3, de 2017, do Sr. Aureo, que requer a realização de 

audiência pública com o intuito de discutir os efeitos dos bitcoins como arranjos de 

pagamentos com a presença dos seguintes convidados: Sr. Fábio Lacerda, do 

Banco Central do Brasil — BACEN; Sr. Leonardo Pereira, da Comissão de Valores 

Mobiliários — CVM; Sr. Antônio Gustavo Rodrigues, Presidente do Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras — COAF; Sr. Antônio Carlos Ferreira de Sousa, 

do Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF; Sr. Walter Barelli, do 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor — IDEC; Sr. Hélio Oliveira, Diretor do 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor — IDEC; Sra. Rosine Kadamani, do 

Blockchain Academy; Sr. Evandro Camilo Vieira, professor da Fundação Getúlio 

Vargas — FGV. 

 Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do PL 2.303/15 e do 

requerimento, o Deputado Aureo. 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Sr. Presidente, requeremos esta audiência 

pública para prestar esclarecimentos aqui na Comissão e entender esse mercado 

das moedas virtuais em nosso País.  

 Diferentemente de alguns comentários, de algumas publicações, nós 

queremos esclarecer e dialogar com as instituições brasileiras, e não fazer um 

controle efetivo. Queremos regulamentar a questão das moedas virtuais no nosso 

País. E não é só o bitcoin que está sendo debatido nesse projeto. 
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 Nós estamos propondo um requerimento de audiência pública com o intuito 

de discutir os efeitos dos bitcoins como arranjo de pagamento, convidando o Sr. 

Fábio Lacerda, do Banco Central do Brasil; o Sr. Leonardo Pereira, da Comissão de 

Valores Mobiliários; o Sr. Antônio Gustavo Rodrigues, do Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras; o Sr. Antônio Carlos, do Conselho de Atividades Financeiras; 

o Sr. Walter Barelli, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor; o Sr. Hélio 

Oliveira, Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor; a Sra. Rosine, do 

Blockchain Academy; e o Sr. Evandro Camilo, professor da Fundação Getúlio 

Vargas. 

 É fundamental nós fazermos uma rodada com as audiências públicas para 

avançarmos na discussão das moedas virtuais em nosso País. Por isso, eu peço 

aos nobres pares o apoio para a aprovação desse requerimento e a realização de 

audiência pública. Assim, este assunto entrará em discussão aqui na Câmara dos 

Deputados. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Consulto o Plenário se há 

algum Deputado que deseja encaminhar contra a matéria. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira falar contrariamente, vou passar à votação. 

 Em votação o Requerimento nº 3, de 2017. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Item 3. Requerimento nº 4, de 2017, do Sr. Aureo, que requer a realização de 

audiência pública com o intuito de discutir os efeitos dos bitcoins como arranjos de 

pagamentos (corretoras) com os seguintes convidados: Sr. Rodrigo Batista, Mercado 

Bitcoin; Sr. Felipe Trovão, FOXBIT; Sr. Felipe Micaroni, Walltime; Sr. Rocelo Lopes, 

CoinBR; Sr. André Horta, Bitcointoyou; e Sr. Rodrigo Pimenta, BitOfertas. 

 Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do PL 2.303/15 e do 

requerimento, o Deputado Aureo. 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Sr. Presidente, as moedas virtuais são 

reconhecidas como a nova forma de se fazer negócio. Logo, elas representam um 

grande desafio para as instituições que estão acostumadas com transações 

utilizando moedas tradicionais. 
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 Esse mercado está em crescimento, Sr. Presidente, ainda é desconhecido por 

muitos, mas está evoluindo de forma muito rápida. Quando se falava da Internet, no 

passado, ninguém poderia imaginar que todo o planeta se conectaria, como hoje, 

através de uma rede sem fio, levando acesso a todos. 

 Eu convido para esta audiência pública: o Sr. Rodrigo Batista, do Mercado 

Bitcoin; o Sr. Felipe Trovão, da FOXBIT; o Sr. Felipe Micaroni, da Walltime; o Sr. 

Rocelo Lopes, da CoinBR; o Sr. André Horta, da Bitcointoyou; e o Sr. Rodrigo 

Pimenta, da BitOfertas. Queremos discutir o tema na Câmara dos Deputados, nesta 

Comissão Especial, que trata de moedas virtuais. 

 Peço aos nobres pares o apoio para a aprovação desse requerimento de 

audiência pública, a fim de que avancemos na discussão sobre as moedas virtuais 

na Câmara dos Deputados. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Com a palavra o Deputado 

Hiran Gonçalves. 

 O SR. DEPUTADO HIRAN GONÇALVES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu queria fazer uma consideração em relação à pertinência dos 

requerimentos do ilustre Deputado Aureo. 

 Infelizmente, nesta Casa, nós temos uma agenda extremamente 

assoberbada. Muitas vezes, há pautas que se superpõem e tornam impossível a 

nossa presença em várias Comissões importantes como esta. 

 Mas eu queria fazer um apelo ao Presidente, ao nobre Relator e aos 

membros da Comissão para que divulguem esse tema. Sob pena de quê? Eu acho 

que entre 5 anos e 10 anos não vamos conseguir fazer negócio nem com os nossos 

filhos, pois eles saberão muito mais sobre moedas virtuais do que nós, assim como 

hoje eles nos dão banho de conhecimento da rede virtual em relação aos 

conhecimentos que adquirimos. 

 Essas relações financeiras já são uma realidade muito forte na Ásia e em 

alguns países da Europa. 

 Como a nossa Casa tem esta característica, de funcionarem simultaneamente 

as várias Comissões importantes, muitos Parlamentares perdem a oportunidade de 

adquirir conhecimentos e se inteirar de uma matéria que eu reputo da maior 

importância para o nosso País e para as relações financeiras globais. 
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 Parabéns ao Deputado Aureo pela importância dos requerimentos! 

 Parabéns ao meu querido amigo Deputado Alexandre Valle pela condução 

dos trabalhos! 

 Muito obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Obrigado, Deputado Hiran. 

Não tenha dúvida de que cada vez mais vemos essa evolução não só das moedas 

virtuais, como também do blockchain. E a evolução disso tudo é muito rápida. Vê-se 

hoje o Japão, a China e Dubai evoluindo rapidamente. Eu não tenho dúvida de que o 

Brasil vai pelo mesmo caminho. 

 Acho que é um tema importante a ser discutido nesta Casa, porque daqui a 

pouco, quando nos dermos conta, essa já será a nossa realidade, o nosso dia a dia, 

numa velocidade muito grande. 

 Consulto o Plenário se há algum Deputado que deseje encaminhar contra a 

matéria. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira encaminhar, passa-se à votação. 

 Em votação o Requerimento nº 4, de 2017. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Item 4. Requerimento nº 5, de 2017, do Sr. Aureo, que requer a realização de 

audiência pública com o intuito de discutir os planos de fidelização e seus impactos 

junto aos consumidores com os seguintes convidados: Sr. Antônio Gustavo 

Rodrigues, Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF; 

Sr. Anselmo Pereira Araújo Neto, Consultor do Departamento de Regulação do 

Sistema Financeiro do Banco Central; Sr. Otávio Araújo, Diretor da Associação 

Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização — ABEMF e Vice-Presidente de 

Operações da Dotz; Sr. André Fehlauer, Diretor de Produtos da Smiles; Sr. Ricardo 

Gazetta, Diretor de Novos Negócios da Multiplus Fidelidade, representante do Clube 

Tudo Azul — Azul Linhas Aéreas, representante da Cliente Mais Pão de Açúcar — 

Pão de Açúcar e representante da Amigo Avianca — Avianca Brasil. 

 Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do PL 2.303/15 e do 

requerimento, o Deputado Aureo. 
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 O SR. DEPUTADO AUREO - Sr. Presidente, como o nosso projeto trata de 

moedas virtuais, não só de bitcoin, nós apresentamos esse requerimento porque os 

programas de fidelidade se multiplicam no mercado brasileiro e já fazem parte da 

rotina do consumidor. Hoje, há mais de 70 milhões de cadastros nas cinco maiores 

empresas do setor, segundo os dados da Associação Brasileira das Empresas do 

Mercado de Fidelização.  

 A oportunidade de comprar, ganhar pontos e ser compensado com outros 

produtos e serviços é interessante. Os consumidores ganham em época de aperto 

econômico, e as empresas tentam fidelizar os clientes. Mas muitas das vezes, Sr. 

Presidente, as pessoas têm os seus pontos expirados. Será que essa empresa tem 

condições de ofertar tantos pontos e depois honrar seus compromissos? Quem 

controla essa questão da oferta dos pontos e programas de vantagem? Como é feito 

esse controle? Que regulamentação existe no mercado hoje? 

 Mas eu também queria fazer mais uma inclusão nesse requerimento. Além 

das pessoas já mencionadas pela Presidência, queria convidar Manuela Sanches, 

Diretora Jurídica da Livelo, para que possamos avançar no debate aqui. Nós 

propomos à Comissão que debatamos essa matéria e venhamos a dar a outros 

Deputados a oportunidade de conhecer essa questão das moedas virtuais. Esse é 

um mercado em crescimento. 

 Daqui a pouco, e eu vou falar que é questão de dias ou meses, vamos ter 

caixas eletrônicos em que se troca bitcoin por real; em outros países, bitcoin por 

dólar. Vamos ter facilidade para acessar o mundo físico, vai ser muito rápido, como 

já acontece em alguns países. No Japão, já se utiliza essa moeda para comprar 

tudo, como um tênis, para pagar o jantar. É normal! Aqui no Brasil já se utiliza dotz 

para fazer qualquer pagamento em diversas lojas. Eu estive em uma loja para fazer 

a compra de um produto em que se poderia pagar em dotz, com uma facilidade 

tremenda.  

 Então acho que não podemos nos fechar para esse debate; a Casa tem que 

ampliá-lo. Esta Comissão foi criada para facilitar o acesso dos Deputados a esse 

conhecimento. É preciso entender como vai ser, no futuro, o controle, a 

regulamentação, para facilitar, sobretudo, o acesso às moedas virtuais, para que 

possamos avançar e não ficar esquecidos, quando há um boom mundial. O Brasil 
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não pode ficar por último — nós estamos resgatando e fortalecendo a economia —, 

deve fazer parte desse boom mundial, ser exemplo, igual a alguns países que estão 

saindo na frente, e avançar. 

 Peço aos nobres pares apoio, em especial ao Deputado Wilson Beserra, que 

também tem discutido conosco essa questão das moedas virtuais, participado 

bastante dos nossos debates e colaborado muito.  

 Tenho certeza de que vamos conseguir avançar muito nesse tema no País e 

entregar um projeto pronto, bem debatido, que fortaleça a economia brasileira. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Eu que agradeço.  

 Tem a palavra o Deputado Wilson Beserra, para fazer suas considerações. 

 O SR. DEPUTADO WILSON BESERRA - Eu gostaria, Deputado, de 

subscrever o requerimento e também de parabenizá-lo. Realmente essa é uma 

pauta atual. Precisamos dessa audiência pública para todos os esclarecimentos 

necessários.  

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Eu quero aproveitar para 

parabenizar mais uma vez o autor do requerimento. Acho que é muito importante 

nós discutirmos essa questão, principalmente as milhas no Brasil. Assim como há 

tempos se perdiam créditos dos cartões telefônicos, e houve uma regulamentação 

sobre isso, nós precisamos discutir essa questão das milhas, porque nem todo 

mundo viaja a todo o tempo de avião.  

 Se essas milhas são dinheiro, moeda, têm valor, elas não podem expirar. Se 

você entra no site, por exemplo, da Gol e pode comprar com milhas no shopping on-

line; se essas milhas servem como dinheiro; elas não podem expirar. O dinheiro não 

expira. Ele não pode ter prazo determinado. Acho que nós temos que trazer esta 

discussão aqui. Inclusive, houve um determinado momento em que a Smiles valia 

mais do que a empresa Gol. Se não me engano, essa questão não foi incluída, e 

nós podemos fazer outro requerimento. O Brasil precisa ter essas coisas mais 

transparentes. 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Sr. Presidente, nós podemos fazer a inclusão.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Está aqui.  
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 O SR. DEPUTADO AUREO - Está aí? Eu acho que já está contemplado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - É o André, Diretor de 

Produtos da Smiles. Queremos entender essa comercialização através de milhas. 

 Consulto o Plenário se algum Deputado deseja encaminhar contra a matéria. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira encaminhar, vamos passar à votação. 

 Em votação o Requerimento nº 5, de 2017. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovado, com a inclusão da Sra. Manuela Sanches, Diretora Jurídica da 

Livelo, e subscrito pelo Deputado Wilson Beserra. 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Sr. Presidente, quero subscrever o 

Requerimento nº 6, de 2017, do Deputado Newton Cardoso Jr, para que nós 

possamos aprová-lo.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Próximo item da pauta. 

 Item 5. Requerimento nº 6, de 2017, do Sr. Newton Cardoso Jr, que solicita 

seja convidado o Presidente da CoinBR.net, Rocelo Lopes; a fim de discutir e trazer 

mais esclarecimentos acerca de moedas virtuais, bitcoin, blockchain & 

criptocurrencies. 

 Para encaminhar, tem a palavra o autor do requerimento, o Deputado Newton 

Cardoso Jr. (Pausa.) Ausente. 

 Algum Deputado é contra o requerimento? (Pausa.) 

 Não havendo quem queira encaminhar contrariamente, concedo a palavra ao 

Deputado Aureo, que vai subscrever o requerimento. 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Sr. Presidente, sobre este requerimento 

proposto, o Presidente Rocelo já foi convidado, se não me engano na reunião 

anterior — isso foi aprovado. 

 Peço que aprovemos o requerimento, mas depois deve ser discutido na 

Presidência para não haver duplicidade do convidado solicitado no requerimento. 

Podemos deixá-lo aprovado, e depois a Casa vê, na Presidência, qual vai ser o 

procedimento adotado para as audiências públicas — se vai ser dividido — com o 

Relator da Comissão. 
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 Então, subscrevo o requerimento e peço aos nobres pares, como já foi lida 

pela Presidência a lista de convidados, a aprovação do requerimento. Depois, pode 

ser discutido na Comissão o caminho que vai ser adotado para as audiências 

públicas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Não há problema nenhum, 

uma vez que só engrandece a convocação e demonstra o interesse do Deputado 

Newton Cardoso Jr. na vinda do convidado aqui. 

 Consulto o Plenário se algum Deputado deseja encaminhar contra a matéria. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira encaminhar, passamos à votação. 

 Em votação o Requerimento nº 6, de 2017, subscrito pelo Deputado Aureo. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Consulto se há algum Parlamentar que queira fazer uso da palavra? 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Sr. Presidente, nós aprovamos cinco 

requerimentos na data de hoje. Queria pedir à Presidência que fizéssemos um 

cronograma para nossas audiências públicas, e ele fosse disponibilizado com 

antecedência para todos os Deputados. Não sei se há viabilidade de expormos, se 

vão ser desmembradas ou não algumas audiências, porque há audiências com 

muitos convidados. Então, acho que deve haver o diálogo na Presidência com o 

Relator, mas que façamos um calendário de audiências públicas.  

 Peço ainda que tenhamos sessão para votar depois mais requerimentos, que 

possamos ter uma pauta produtiva semanal da Comissão, a fim de que avancemos 

nesse tema e entreguemos com a maior brevidade possível essa matéria fechada, 

para que seja aprovada na Câmara dos Deputados. 

 Quanto à velocidade, quem dita é a Presidência da Comissão. Conto com o 

apoio para que possamos fazer um belo debate desse tema. 

 Acho que hoje engrenamos aqui com os requerimentos. E esperamos ter um 

calendário das audiências públicas, passado para todos os Parlamentares que 

compõem a Comissão, titulares e suplentes, na Câmara dos Deputados. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Deputado, não tenha 

dúvida de que, com a aprovação desses requerimentos, nós vamos acelerar essa 

pauta. 

 Quero pedir aos nossos colegas que deem presença e compareçam à 

Comissão, para que possamos ter agilidade. Hoje, demoramos quase 1 hora e meia 

para alcançar quórum e votar. Entendemos o momento da Casa, mas precisamos 

dar essa agilidade. Peço o empenho de todos os colegas para que deem presença, 

e possamos avançar. 

 Vou conversar com o Relator, preparar essa agenda e publicar não só na 

página, como no nosso grupo. 

 Não havendo quem queria fazer uso da palavra e nada mais a tratar, declaro 

encerrada a presente reunião. 


