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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Declaro aberta a 13ª reunião da 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.303, de 2015, 

do Sr. Aureo. 

 Dou início à audiência pública, agradecendo, desde já, a presença a todos. 

 Convido para tomar assento à mesa a Sra. Anne Chang, advogada 

especialista em blockchain, fusões e aquisições de empresas e investimentos; o Sr. 

Diego Perez, Presidente do Blockchain Hub Brasil, especialista em Direito Digital e 

das Novas Tecnologias; o Sr. Evandro Pontes, advogado, mestre e doutor pela USP; 

e o Sr. Marcelo Godke, advogado com mais de 20 anos de experiência em Direito 

Bancário, do Mercado Financeiro e de Capitais e Professor do Insper. 

 Esclareço, para melhor andamento dos trabalhos, que adotaremos os 

seguintes procedimentos: cada convidado disporá de até 20 minutos para sua 

exposição; durante suas falas os convidados não poderão ser aparteados e deverão 

limitar-se ao tema em debate; ao interpelar os convidados, os Parlamentares só 

poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, 

tendo os convidados o mesmo tempo para resposta; por último, será dada a palavra 

aos não membros inscritos para o debate. 

 Vamos estipular 15 minutos parar cada convidado, prorrogáveis por mais 5 

minutos, se houver tempo. 

 Dando início à audiência pública, concedo a palavra à Sra. Anne Chang, 

advogada especialista em blockchain, fusões e aquisições de empresas e 

investimentos, por 15 minutos. 

 A SRA. ANNE CHANG - Boa tarde a todos. 

 Meu nome é Anne Chang, sou advogada especialista em investimentos. Eu 

vou falar um pouco mais sobre a questão programática da política pública e da 

legislação em si. 

 Quero agradecer à Câmara dos Deputados, e ao Sr. Rodrigo Vieira, a 

oportunidade que dá a mim e a todos que aqui estão de participar deste debate. É 

muito raro ver a sociedade civil tão interessada em uma matéria, sem qualquer 

discussão de que meu partido é melhor, debatendo de fato o mérito da questão. 

 Eu trouxe a redação do que foi apresentado ontem sobre moedas virtuais. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 
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 Os ativos criptográficos de pagamento são representações de bens e direitos 

utilizados como instrumentos de pagamento. 

 Este gráfico é uma sugestão do International Monetary Fund — FMI sobre 

moedas virtuais. Como podem ver, elas são muito mais amplas do que a 

criptomoeda, do que o bitcoin. Estamos falando só do último nível de criptomoedas. 

 Não se trata de uma questão preocupante ou restritiva, se considerarmos, por 

exemplo, que o Banco Central europeu divide as moedas virtuais em três espécies 

diferentes. Há milhas, por exemplo, no tipo 2, e bitcoin, no tipo 3, porque eles 

consideram que milhas não têm essa volta para valores reais. 

 Essa diferenciação é interessante até porque o projeto de lei apresentado 

pelo Deputado Expedito Netto colocava no mesmo bloco. Quando se faz um projeto 

de lei, especialmente no sistema jurídico de civil law, como é o nosso, é muito difícil 

ter uma redação muito restritiva, porque se limita alguma parte de tecnologia e de 

inovação. Por exemplo, no caso de milhas e criptomoedas, não temos só um projeto 

específico no Senado e na Câmara para validade de milhas, mas uma autoridade 

central que emite milhas como uma questão acessória, e não intencional. O usuário 

não voa para ganhar milhas, ganha pela fidelização a um serviço. E não faz isso 

como forma de investimento. 

 A preocupação com poupança popular e risco especulativo não estaria 

presente no tipo 1 e no tipo 2, por exemplo, mas no tipo 3. 

 No que diz respeito ao projeto de lei apresentado, entendo também que 

algumas pessoas acreditam que seria melhor haver uma legislação mais robusta. 

Trouxe alguns trechos do relatório do FMI que recomenda que a legislação seja feita 

em camadas, em parte porque não se sabe muito sobre o impacto real das 

criptomoedas em termos operacionais e financeiros. 

 Nós temos algumas preocupações sobre esse assunto que não estão muito 

claras. Adicionalmente, temos visto algumas movimentações no sentido de que 

organismos internacionais façam uma legislação transnacional. Recentemente, no 

início da semana, a França pediu à Argentina a inclusão do bitcoin na agenda do G-

20 para a reunião de abril, para que seja criada uma legislação mais ampla e flexível 

sobre a matéria. Nós temos diversos países em que a legislação não é muito clara, 

mas existe a circulação da moeda. 
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 Prever a proibição de uma tecnologia ou a criminalização de uma conduta em 

projeto de lei pode tornar o Brasil incompatível com esse tipo de política, de 

legislação. Por isso, peço ponderação sobre criminalizar certa conduta. Na sessão 

de ontem, o próprio Deputado Expedito Netto comentou que não haveria como 

fiscalizar ou mesmo restringir o peer-to-peer, a operação entre os usuários. 

 A questão da criptomoeda tem uma transparência inerente. É possível ver a 

carteira, a movimentação. E o blockchain permite a horizontalização de informação 

— no ano passado, ganhei um prêmio do Governo norte-americano, com uso de 

blockchain para a saúde —, a informação fica mais disponível, mais transparente e 

mais facilmente acessível. 

 A meu ver, é complicado tentar proibir esse tipo de coisa ou mesmo coibir só 

exchanges e não peer-to-peer. Eu entendo, como alguém que já trabalhou na 

supervisão de mercado de bolsa, a preocupação com o critério especulativo, com a 

poupança popular. Mas quero lembrar a todos que o crime, o ilícito, a fraude não é 

inerente à tecnologia. 

 O Esquema Ponzi começou com selos. Na década de 90, tivemos algumas 

pirâmides em que se utilizavam atores famosos em um cenário de novela para 

vender contratos coletivos de investimento. Nós não proibimos nem a televisão nem 

a novela nem os bois, nós simplesmente regulamentamos a matéria. 

 Eu acho que os expositores de ontem foram muito claros em mostrar que a 

polícia e todas as autoridades têm feito seu trabalho no combate a tudo que é 

fraude, que é ilícito. Então, não vejo como criminalizar ou mesmo proibir, de alguma 

forma, uma tecnologia que não conseguimos controlar. Isso seria uma forma 

eficiente de legislação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Tem a palavra o Sr. Diego Perez, 

Presidente do Blockchain Hub Brasil, especialista em Direito Digital e das 

Telecomunicações, que dispõe de 15 minutos. 

 O SR. DIEGO PEREZ - Boa tarde a todos.  

 Primeiro agradeço ao Deputado Aureo, Presidente em exercício, autor do 

projeto, pela oportunidade, e à Casa também, por ter debatido esse assunto nos 

últimos meses, trazendo informações relevantes aos participantes que tiveram voz 

ativa na Comissão. 
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 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Meu nome é Diego Perez, sou advogado, especialista em Direito Digital e das 

Telecomunicações — novas tecnologias e novas comunicações e também. Sou 

candidato ao título de LL.M. em Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais pelo 

Insper. 

 Eu represento aqui o Blockchain Hub Brasil, um hub internacional que surgiu 

em 2015 na Alemanha que busca agregar especialistas, pessoas interessadas no 

tema, entusiastas e empreendedores que fazem uso intensivo da tecnologia 

blockchain, para que seja discutido o efetivo ganho real do uso dessa tecnologia no 

dia a dia, seja nas operações no mercado financeiro, seja na área de consumidor, 

etc., e também para unir forças entre todas essas pessoas que atuam nesse 

mercado, para ter um diálogo aberto e direcionado com agências reguladoras, com 

Parlamentares e com as pessoas que criam as leis nos ecossistemas em que o hub 

está presente, para que esses regulamentos possam ser construídos de maneira 

eficiente, que atenda às necessidades do mercado, e que ao mesmo tempo possa 

suprir eventuais erros que o mercado não conseguiu superar. 

 É importante mencionar que estamos vivendo um momento de revolução. A 

palavra mais comum e que mais se repete entre os especialistas é a 4ª Revolução 

Industrial, em que passamos da Internet de informação para Internet de valor. 

 A Internet de informação surgiu com a World Wide Web, quando os usuários 

tiveram acesso a conteúdo disponível na rede de forma irrestrita, de alcance global, 

trazendo todas as pessoas para um conceito de sociedade conectada à informação. 

E então a circulação de informação passou a ser mais efetiva, mais eficiente, a partir 

do momento em que se conseguiu criar e fazer circular entre as pessoas conectadas 

cópias de documentos digitais, seja arquivos de música, seja textos, seja fotografias. 

É muito baseada em cópias a distribuição desses arquivos. 

 Com a Internet de valor e a tecnologia blockchain, o uso da tecnologia de 

registro distribuído, que a blockchain permite, tornou-se possível a transmissão de 

valores, ou seja, um ativo digital passa a ser um arquivo único na rede e 

transmissível de uma pessoa para outra. Esse arquivo único pode representar um 

bem, um direito, uma titularidade. E, a partir do momento em que ele sai de uma 

ponta e vai para outra, a blockchain permite visualizar de forma muito evidente, 
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muito clara, que não foi uma cópia que se mandou de uma pessoa para outra, mas 

sim um arquivo original, um que representa originalmente um ativo por detrás disso. 

 Então, essa foi a grande revolução, é isso que está trazendo impactos, digo 

eu, positivos a todos os mercados que fazem uso da tecnologia. O que está mais 

evidente é o mercado financeiro, porque ele transita muitos valores entre pessoas, 

entre entidades. Ao mesmo tempo, isso também traz impactos positivos a outras 

áreas, e não só à área financeira, como às da saúde, da educação, do conteúdo 

digital, etc. Enfim, as aplicações são inúmeras. 

 E, a partir da Internet de valor, cria-se o conceito de uma nova classe de 

ativos, que são os ativos digitais. Esses ativos digitais representam propriedades, 

direitos, bens que as pessoas possuem e que elas conseguem transmitir dentro da 

rede, de uma pessoa para a outra, sem necessariamente precisar de um agente 

intermediador, de um agente de confiança, de uma pessoa no meio para confirmar 

aquela operação. A própria rede, por si só, confirma; os dados ficam registrados, 

abertos, são de acesso público e podem ser auditados a qualquer momento.  

 Nesse sentido, surgem os tokens. O que são tokens? São os próprios ativos 

digitais criados dentro dessa rede para representar esses direitos, bens e 

obrigações. Porém, esses tokens podem assumir formas diversas e, dependendo do 

formato que eles assumem, eles podem ser direcionados para uma determinada 

obrigação, bem ou direito, e eles podem ou não ser regulados por uma agência 

reguladora específica, dependendo do caso. 

 Então, precisamos ter certa cautela, neste momento importante que estamos 

vivenciando, de regulação das criptomoedas, dos criptoativos, porque muitas vezes 

pode-se regular de uma forma ampla algo que deveria ser regulado de uma forma 

específica, e pode-se deixar de fora algo que precisaria ser regulado. 

 Então, é preciso identificar os tokens em seu formato mais importante — o 

formato a que eles se aplicam —, para que possamos entender se há ou não 

regulação subjacente, se a regulação atual é ou não suficiente e se há necessidade 

da criação de novos diplomas ou novas regras para trazer uma clareza jurisdicional 

para o uso desses ativos digitais. 

 Aqui, eu trago alguns exemplos do que o token pode representar.  
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 O primeiro é um arranjo ou um meio de pagamento. Por que isso? Porque se 

pode usar os ativos digitais — o bitcoin talvez seja o de visualização mais fácil — 

para adquirir produtos, bens ou serviços, para fazer um pagamento ou para fazer 

uma transação financeira entre duas partes.  

 Alguns países já regularam o token como um meio ou arranjo de pagamento, 

visando fomentar o uso, visando melhorar as suas aplicações. Temos exemplos de 

Japão, Austrália e Cingapura, que são casos de sucesso, diria eu, na minha análise 

jurídica, especialmente o Japão, onde eles tinham um problema muito claro, porque 

lá a economia é muito estável e as taxas básicas de juros são negativas, e eles 

sofriam também com problemas de deflação. Nesse sentido, deixar dinheiro no 

banco é perder dinheiro, porque eles não têm uma aplicação financeira igual às que 

temos aqui no Brasil, que pagam juros rentáveis, interessantes para o investidor. 

Isso traz como consequência o quê? A circulação excessiva de dinheiro em papel.  

 Lá no Japão, 70% das operações são realizadas em troca de dinheiro estatal, 

de papel. Então, existe um custo gigantesco de emissão, de distribuição e de 

recolhimento das notas antigas também. E aí eles enxergaram, na regulamentação 

das criptomoedas como um meio alternativo de pagamento, uma forma de 

solucionar esse problema, e eles conseguiram certo sucesso, porque os pequenos 

comerciantes, as lojas de shopping e os restaurantes passaram a aceitar o bitcoin 

como forma alternativa de pagamento.  

 E outros países, como Austrália e Cingapura, têm seguido o mesmo exemplo. 

Em Cingapura a pessoa consegue, por exemplo, sacar dinheiro num caixa 

eletrônico, de uma bitcoin que ela tenha no seu celular, fazendo uma transação 

como se estivesse usando o sistema bancário nacional.  

 A outra forma de classificação possível é o criptoativo como ativo financeiro, 

seja na sua essência, seja por equiparação. Alguns países regulamentaram dessa 

forma porque, a partir do momento em que a legislação reconhece a criptomoeda 

como um ativo financeiro, ela pode ser sujeita a veículos de investimento, como os 

fundos, ou seja, cria-se uma nova classe de ativo financeiro, e fundos podem se 

organizar para investir nesse ativo.  

 Já existem em alguns países, como no Canadá, fundos de investimento em 

criptomoedas, nos quais se partilha aquele condomínio de bens entre os cotistas do 
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fundo para que o dinheiro que eles aportaram seja revertido em criptomoedas, e 

para que eles possam aproveitar a volatilidade do mercado que as criptomoedas 

trazem para auferir ganhos ao final das transações. Se não temos um regulamento 

que reconheça os criptoativos ou que os equipare a ativos financeiros, não é 

possível, por exemplo, trazer para o mercado financeiro e de capitais brasileiro esse 

tipo de sofisticação. 

 Outro caminho também é o reconhecimento do token como commodities. 

Recentemente, a Bolsa de Chicago, que é uma das maiores bolsas de transação 

com commodities do mundo, lançou um contrato de negociação futura de bitcoins. E 

nos Estados Unidos há uma particularidade: eles têm uma agência específica só 

para tratar o assunto commodities, e essa agência já reconhece as criptomoedas, os 

criptoativos, como commodity digital.  

 Esse tipo de reconhecimento legislativo vai trazer sofisticação para o mercado 

e nos permitir circular capital ou trazer mais investimentos para o nosso País 

também, caso a legislação siga nesse sentido. 

 Outro ponto é o token representando valor mobiliário. Valor mobiliário são 

contratos que, quando ofertados publicamente, geram direitos para quem aporta 

recursos num empreendimento comum em busca de um retorno financeiro — essa é 

a definição genérica —, mas também podem ser ações, debêntures, bônus de 

subscrição, cotas de fundo, etc. 

 A partir do momento em que você espelha esses bens de direitos num token 

que possa ser programado com regras de automação — um smart contract, por 

exemplo, um token que paga juros, um token que paga dividendos, que representa a 

participação numa empresa — você traz uma sofisticação, um ganho de eficiência 

tecnológico para o mercado de capitais espantoso. Você quebra conceitos muito 

predefinidos para a nova realidade — a realidade da criptoeconomia —, permitindo 

que esses ativos possam circular com mais velocidade, sem a necessidade de 

intensivos intermediários, e que o próprio investidor detenha aquele ativo em seu 

poder, sem estar necessariamente depositado em um agente custodiante, etc. Isso 

são evoluções que essa tecnologia traz para o mercado financeiro de capitais. 

 Há um caso bem emblemático de moeda digital: a Estônia recentemente 

mencionou que vai criar a sua moeda no formato digital. A Estônia está na zona do 
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euro, então há um certo conflito ali, porque uma condição sine qua non para um país 

estar na zona do euro é a de que a moeda euro circule no seu território. Mas eles 

vão criar também uma moeda alternativa, para que se consumam serviços estatais 

com base nessa moeda emitida pelo governo local. 

 Essas são formas interessantes. Se você precisa consumir um serviço 

público, em vez de recolher uma taxa específica, faz o pagamento com aquela 

moeda digital emitida por aquele país especificamente para aquele serviço. E se 

você acumulou muitas moedas e não vai consumir os serviços públicos disponíveis, 

pode transacionar paralelamente com outras pessoas. 

 Por fim, há um caso mais simples, mas que está sendo muito usado: o dos 

tokens como moeda de consumo, os chamados token utilities. Uma grande empresa 

ou um outro mercado mais estabelecido podem emitir uma moeda específica para 

consumo naquela situação, naquele mercado, para permitir acesso a serviços 

exclusivos, e esse token fica em poder do usuário. 

 O caso mais simples de se visualizar são os jogos de videogame, em que se 

podem criar moedas ali dentro. A partir do momento em que você enjoa daquele 

jogo — as gerações mais novas enjoam muito rápido de tudo —, pode tirá-las do 

jogo e vendê-las a outras pessoas. Ao mesmo tempo, o idealizador daquele jogo 

pode fazer uma captação antecipada do dinheiro que ele gostaria de ter nas 

transações efetuadas dentro daquele jogo emitindo novas moedas. Então, essa é 

uma nova economia vem surgindo. 

 Aqui estão só alguns exemplos do que aconteceu e vem acontecendo no 

mundo. Precisamos nos espelhar, neste momento de construção legislativa, nos 

bons exemplos. O primeiro que vem à mente é o caso do Japão mesmo, que 

regulamentou a transação do bitcoin, regulamentou as exchanges. As exchanges 

viram gatekeepers de informação de transações. Elas precisam ter obrigações 

regulatórias, precisam ter registros, limitações de capital, enfim, ene obrigações 

regulatórias para poder suportar essas operações e também dar uma salvaguarda 

ao investidor de que aquele mercado tem um regulador o supervisionando. 

 Ao mesmo tempo, como mencionei, a Bolsa de Chicago fez uso do bitcoin 

como uma commodity para fazer transações de contratos futuros, dando mais 

sofisticação ao mercado financeiro. 
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 Aqui está só um exemplo do que vem acontecendo no mundo. Do lado direito 

da tela nós acumulamos um número expressivo de empresas que já atingiram 

valuation acima de 1 bilhão de dólares, as chamadas empresas unicórnios, mas 

ainda não acessaram o mercado de capital aberto, o mercado de Bolsa, por 

exemplo. E elas se mantêm cada vez mais tempo com capital fechado por causa do 

excesso de burocracia que existe quando se vai acessar a Bolsa de Valores, por 

exemplo.  

 Ao mesmo tempo, com o surgimento dos tokens que representam valor 

mobiliário, pode-se fazer emissões autônomas de valores mobiliários sem precisar 

acessar o mercado de Bolsa. Um exemplo são os chamados ICOs. A partir desses 

ICOs tem surgido um número relevante de empresas que têm recorrido a isso sem 

se listarem em Bolsas, por exemplo. Aqui está um relatório da CB Insights, uma 

empresa de consultoria americana, que menciona que 135 empresas já fizeram ICO 

no mundo, captaram mais de 500 mil dólares com o uso da tecnologia blockchain e 

a emissão de tokens que representam valor mobiliário. E elas são dos mais diversos 

segmentos. 

 E aqui está uma lista dos países que mais fizeram uso desse novo formato 

para fazer captação de investimentos. Notamos que aí estão países que são mais 

desenvolvidos, que estão mais à frente nessa questão, mas também países 

recentes, países novos, que não têm tanta expressão, como Estônia, Cingapura, 

Hong Kong, por exemplo, que são países pequenos. Mas não vemos o Brasil nessa 

lista. Acredito que, com um tratamento regulatório e legislativo específico, o Brasil 

passe a atrair investimentos, passe a atrair empreendedores para cá. 

 Sofremos de um fenômeno: empreendedores brasileiros saem do Brasil para 

fazer captação de investimentos. Nesta Comissão foi feito o relato de uma 

empreendedora brasileira que foi para os Estados Unidos fazer o seu ICO e captou 

20 milhões de dólares. Por que ela não fez isso aqui no Brasil? Ela poderia ter feito. 

 Conheço outro empreendedor — estava conversando sobre isso com a Anne 

um pouco antes do início da reunião — que está indo para a Suíça. Ele poderia 

montar essa estrutura aqui, mas não, está indo para a Suíça, está recolhendo 

impostos na Suíça, está contratando mão de obra na Suíça para poder rodar o ICO 

dele e fazer a captação lá fora. 
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 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DIEGO PEREZ - Exatamente. 

 Então, precisamos levar em consideração que os empreendedores de 

sucesso brasileiros estão saindo daqui. Se vocês notarem, um dos fundadores do 

Facebook, uma das maiores empresas do mundo, é brasileiro. Mas a empresa 

surgiu nos Estados Unidos. Um dos fundadores do Instagram, uma das redes 

sociais mais bem-sucedidas do mundo, também é brasileiro, mas ele não lançou o 

serviço aqui, lançou lá fora, exatamente porque sofremos de ausência regulatória ou 

com regulamentos que são proibitivos ou inviabilizam até mesmo o desenvolvimento 

tecnológico da inovação no Brasil. 

 Aqui sigo com alguns exemplos de locais do mundo, já indo para o fim da 

nossa fala, onde o uso intensivo da tecnologia, a regulamentação do uso ou o 

tratamento sereno das criptomoedas e dos criptoativos têm trazido um 

desenvolvimento evoluído. Esse é o caso da Suíça, que tem o Cripto Valley, que é 

uma região onde a grande parte dos fundos de investimento direcionados para a 

criptomoeda está se instalando. Então, eles estão atraindo capital para a Suíça, 

fazendo uso dessa nova tecnologia. 

 Cingapura criou o sendbox regulatório, que é uma espécie de tratamento 

regulatório diferenciado para novos negócios ou para negócios inovadores que 

talvez tenham algum impacto negativo com a regulação corrente. 

 Esses são exemplos que precisamos trazer para o Brasil para que o País 

possa entrar na lista desses países mais avançados. 

 E a Estônia, como eu mencionei, é um dos países que mais vêm se 

destacando, um país muito pequeno, que tem 1 milhão de habitantes, se eu não me 

engano, mas tem a meta de ter mais 10 milhões de empresas registradas operando 

lá dentro, porque o sistema tributário deles é facilitado, amistoso para negócios, e 

também busca se apoiar na inovação para gerar novas oportunidades. 

 É isso. 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Concedo a palavra ao Sr. Evandro 

Pontes, advogado com 23 anos de experiência em Direito Bancário. 

 O SR. EVANDRO PONTES - Boa tarde a todos. 
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 Quero cumprimentar primeiramente V.Exa., Deputado Aureo, Presidente 

desta reunião, e demais Deputados presentes. 

 Cumprimento os membros da Mesa: Dra. Anne, Dr. Diego, Dr. Marcelo. 

 Eu vou fazer uma exposição um pouco mais simples a respeito de todo o 

andamento do debate. Gostaria de começar fazendo algumas ponderações pontuais 

a respeito do substitutivo. 

 Eu fiz uma análise do substitutivo e não vou empregar o tempo de V.Exas. em 

pontos relacionados ao mérito da questão. Eu acho que vocês já devem ter ouvido 

bastante a respeito do que são as criptomoedas, como elas funcionam, por que elas 

são importantes, por que não são importantes, que risco trazem, etc. Acho que já 

está razoavelmente sedimentado qual é efetivamente o objeto desta discussão. Isso 

está claro, e não quero voltar a esse tema. 

 A questão que me parece importante discutir aqui e que eu identifiquei no 

debate entre o substitutivo e o relatório principal do Deputado Aureo está 

relacionada em como fazê-lo. Parece-me parece que já sabemos o que é, estamos 

todos aqui de certa forma convencidos de que é necessário haver algum tipo de 

regulamentação ou algum tipo de inserção jurídica nesse tema, mas a dúvida que 

me parece pendente aqui é: como fazê-lo, como o faremos. 

 Começando pelo substitutivo, eu até faria, de início, um elogio a ele. Gostaria 

de dizer que ele não é de todo desinteressante. Falo justamente da parte em que eu 

não consegui identificar a relação direta com o tema das criptomoedas. O 

substitutivo propõe uma modificação da Lei nº 6.404. O art. 8º pede para se inserir o 

art. 294-A nessa lei. A Lei nº 6.404 rege a Lei das Sociedades Anônimas, que é o 

objeto dos meus 23 anos de experiência, uma lei com que já trabalho há um bom 

tempo.  

 Noto nessa proposta, cujo artigo diz: “A Comissão de Valores Mobiliários 

pode dispensar a adoção de determinadas exigências previstas nesta Lei para 

companhias de médio ou pequeno porte, conforme regulamentação específica”, que 

ela vai além da questão das criptomoedas. Eu até diria que não tem a ver, do ponto 

de vista de objeto, com a especificidade desse projeto, mas é uma ideia 

interessante, que deveria prosperar, dar o devido poder à CVM para que possa 

tomar as medidas de desenvolvimento dos mercados de capitais. E o 
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desenvolvimento dos mercados de capitais, o desenvolvimento da economia 

nacional começa justamente com o apoio a companhias de médio e pequeno porte. 

 Esse artigo está inserido nas disposições finais da lei, a respeito de 

determinadas burocracias muito específicas que as companhias têm que cumprir de 

publicação das suas demonstrações financeiras, das suas obrigações regulares de 

comunicação com o mercado. Isso, normalmente, é barreira para a entrada de 

pequenos empresários, para que possam ter acesso à Lei nº 6.404, escrita em 1976 

por dois juristas absolutamente brilhantes, Dr. Bulhões e Dr. Lamy. 

 Às vezes, como advogado de mercado de capitais, eu me sinto um pouco 

triste de o pequeno empresário não ter acesso a esses mecanismos por questões 

burocráticas. Esse artigo vem facilitar isso, principalmente empoderando a CVM a 

estimular a entrada desses pequenos empresários na Lei 6.404, de 1976. No caso 

de pequenas holdings etc., como diz o artigo, poderia ser dispensada a adoção de 

determinadas exigências previstas nessa lei, etc. Esperamos que a CVM, com seu 

poder regulatório, possa, de certa forma, facilitar esse ingresso. 

 A CVM é extremamente competente nisso. Trouxe uma matéria do Valor 

Econômico, da jornalista Juliana Schincariol, que li hoje de manhã quando estava a 

caminho do Congresso, sob o título CVM paralisa oferta irregular de cotas de 

investimento ligado a bitcoin. 

 A CVM tem um trabalho absolutamente especial que deve ser louvado por 

esta Casa. Com relação a esse assunto, ela já tem atuação louvável. Não sei se 

uma sobrerregulação poderia atrapalhar ou auxiliar seu trabalho. Deixo essa 

questão para V.Exas. discutirem com um representante da CVM. Pelo que vi na 

pauta, Excelência, foi aprovado requerimento para que ouvir um representante da 

CVM. Pode ser interessante questioná-lo a respeito disso. 

 Passando ao mérito do projeto, também não vou citar artigo por artigo, mas 

focar especificamente no art. 3º, que pede a inserção de alguns parágrafos no art. 

292 do Código Penal, de 1940, que diz: 

  Art. 292 Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, 

ficha, vale ou título que contenha promessa de 

pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte 

indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago: 
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 Esta é a novidade que traz o substitutivo, acrescentando o §1º ao art. 292: 

  § 1º Incide na mesma pena quem, sem permissão 

legal — uma advertência importante, sem permissão 

legal, que abre espaço para uma pauta regulatória —, 

emite, intermedeia troca, armazena para terceiros, realiza 

troca por moeda de curso legal no País ou moeda 

estrangeira, moeda digital, moeda virtual ou criptomoeda. 

 Ele torna a atividade de criptomoeda sem permissão legal crime. 

 Aqui começo a fazer uma ponderação a respeito de técnica legislativa voltada 

para a regulação. O Direito Penal normalmente trata de área bem específica e, 

digamos assim, fechadinha. Meus colegas penalistas tratam de um âmbito bem 

específico. Eu, que sou societarista e trabalho com mercado de capitais, consigo 

transitar por meus amigos processualistas e administrativistas, pelos meus colegas 

do Direito Público e, ocasionalmente, do Direito Penal, que é um sistema bem 

fechado e serve para fatos muito específicos. 

 Uma das coisas para as quais o Direito Penal não serve é a atividade 

regulatória. A experiência marca, de certa forma, que seu uso para restringir 

determinadas atividades precisa de fundamento. Aí volto para o relatório do 

substitutivo, que acho bastante importante, à pág. 10: 

  A falta de uma estrutura regulatória com regras 

claras de responsabilidade também expõe os detentores 

das criptomoedas a serem vítimas de roubo de suas 

“carteiras” — esse é o fundamento pelo qual está se 

usando o Direito Penal, está se usando um mecanismo de 

Direito Criminal, para regular uma atividade —, vendo a 

sua economia desaparecer em uma fração de segundo. 

  Mas os avisos sobre os riscos desses instrumentos 

não estão restritos ao âmbito local. O ganhador do Prêmio 

Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, defende a proibição 

do bitcoin em entrevista à BBC (...) 
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 Ele declara nessa entrevista que “a verdadeira razão pela qual as pessoas 

querem uma moeda alternativa é participar de atividades ilícitas: lavagem de 

dinheiro, evasão fiscal”. 

 Isso é mentira, não é verdade, para começo de conversa. Além de fazer uma 

afirmação que não é detectável na prática — ele não tem dados estatísticos, não 

tem nenhum dado —, parece-me até, com todo respeito aos prêmios, inclusive ao 

Nobel que recebeu, um pouco preconceituosa, sem saber quem está por trás, quem 

está negociando, qual é a intenção das pessoas. Não me parece de todo certo. 

 Minha curiosidade me levou à entrevista principal. Ele, de fato, diz isso, mas, 

em outros momentos, chega a dizer: “O que temos a fazer é exigir mais 

transparência”. 

 A finalidade de uma regulamentação é justamente tornar o mercado 

transparente. Faz mais sentido para mim usarmos o Direito Administrativo e não o 

Direito Penal para exigir transparência, para criar um sistema de transparência, um 

sistema de total, vou usar uma palavra em inglês, surveillance. É aquilo que 

inaugurou os Estados Unidos da América do Norte. Há uma frase famosa de 

Jefferson que diz que o custo da democracia é a vigilância. 

 Faz mais sentido para mim conversar com os entes regulatórios para que 

exerçam vigilância sobre a atividade. Mas proibir, criminalizar não me parece um 

mecanismo que juridicamente possa gerar efeitos queridos no futuro, sem prejuízo 

de concordar também com o que Anne e Diego disseram da distância que 

acabamos gerando em relação às práticas que vem sendo feitas. México, Coréia do 

Sul, Japão, Austrália já estão com regulamentações bem avançadas, o ideal seria 

que seguíssemos esses exemplos. 

 Portanto, o fundamento utilizado aqui para o uso do Direito Penal não me 

parece ser bom. Ele está frágil na sua base, no que justifica o uso do Direito Penal 

para isso. Vou usar outro exemplo: por que o tráfico de entorpecentes é considerado 

crime? O fundamento pelo qual esse objeto que se transaciona é considerado crime 

é porque é absolutamente comprovado que faz mal para a saúde. Não há discussão. 

Agora, essa discussão levantada aqui, de que a verdadeira razão..., é falsa. 
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 Então, com esse fundamento, fica difícil usar o Direito Penal para 

regulamentar essa atividade, que pode ser regulamentada por outros mecanismos 

disponíveis em lei. 

 Parece-me mais interessante, portanto, o projeto inicial, que não utiliza o 

Direito Penal, mas searas do Direito para regulamentar essa questão. 

 Além disso, na parte específica do art. 292, vamos imaginar que cheguemos à 

conclusão de que o fundamento deve ser o Direito Penal e que esta é a redação 

ideal, emendar o art. 292, cuja pena é de detenção, não de reclusão, que já joga 

todo esse mecanismo para as pequenas causas. Fatalmente, isso não vai dar 

cadeia. A pena é de 1 a 6 meses ou multa — vai gerar pena substitutiva, alternativa. 

 Sob o ponto de vista do processo penal, imaginemos o Ministério Público 

Federal — isso vai cair lá, porque a emissão sem permissão legal... Eu precisaria 

fazer uma dupla checagem, mas tenho quase certeza de que isso cai no Ministério 

Público Federal. Ainda que caia no Ministério Público Estadual, com várias questões 

delicadas para se resolver, tem que demandar o Ministério Público a auxiliar na 

punição dessas práticas. 

 Portanto, vou movimentar uma máquina gigante do Ministério Público com 

situações muito difíceis de identificar — quem comprou, quem vendeu, quem fez isto 

ou aquilo, inquéritos e processos, etc. É um volume muito grande, cuja eficácia vai 

se perder no tempo. Então, tenho algumas dúvidas sobre a eficácia desse art. 3º. 

 Já dito à luz de outras coisas, temos a CVM, que bem faz esse papel. Quando 

precisa, ela faz. Está comprovado no jornal que li hoje de manhã. O Banco Central, 

da mesma forma, tem uma atuação absolutamente digna e eficaz nessas matérias. 

Eu teria dúvidas se isso iria ajudar. 

 Quanto tempo mais eu tenho, Excelência? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - O senhor tem 36 segundos. 

 O SR. EVANDRO PONTES - De certa forma, temos alguns caminhos. Deixar 

dessa forma o substitutivo ou fazer alguns ajustes para que possamos utilizar alguns 

mecanismos ou, eventualmente — fiz uma proposta que entreguei à Mesa —, 

criarmos uma autarquia específica para essa regulação... Aí teríamos que pensar 

em algo a médio ou longo prazo, porque envolve dotação orçamentária. É outra 

situação. E se poderia dotar essa nova autarquia de competência concorrente ou 
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subsidiária com CVM e Banco Central, para não haver sobreposição. Em vez de 

fazermos a curto prazo, poderíamos fazer a médio ou longo prazo, olhando para as 

situações de maneira muito mais específica, como o Dr. Diego propôs, buscando 

muito mais a eficácia e a experiência internacional. 

 Eu queria ainda fazer uma pequena observação a respeito do projeto 

principal, que é bastante interessante, com relação ao art. 3º, se essas operações 

conduzidas no mercado virtual, de moedas virtuais, no que couber, estariam sujeitas 

ao Código de Defesa do Consumidor. Aqui haverá, provavelmente, pouca incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, porque não consigo ver relação de consumo 

nem fornecimento, mas isso não prejudica a sugestão, de certa forma. Mas poderia 

haver regulação específica de como tratar, sem precisar da Lei nº 8.078, de 1990, e 

sem prejudicar essa pauta vitoriosa do consumidor, porque ela é vitoriosa. 

 Eventualmente, misturando, podemos enfraquecer ambas as pautas. E, 

havendo regulação específica, digamos assim, para os hipossuficientes — não sei 

nem se há —, nesse mercado de moedas virtuais que não se confunda com a Lei 

8.078/90 poderia ser até mais interessante. Fica a sugestão. 

 Eram essas as minhas palavras. 

 Agradeço a V.Exa. e aos membros da Mesa a oportunidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Agradeço ao Sr. Evandro Pontes. 

 Convido para fazer uso da palavra, por 15 minutos, o Sr. Marcelo Godke, 

advogado. 

 O SR. MARCELO GODKE - Deputado Aureo, que preside esta Mesa, demais 

membros que a compõem, senhores presentes, boa tarde. 

 Fiz uma apresentação longa. Parte dela inclui o texto proposto aqui, 

principalmente o substitutivo, que é um pouco mais longo. Então, vou me ater a 

aspectos específicos, até porque o Dr. Evandro, o Dr. Diego e a Dra. Anne já 

trataram de alguns pontos. 

 Nós temos dois órgãos reguladores bastante importantes e atuantes. Um trata 

especificamente da regulamentação bancária, que tem a preocupação específica de 

lidar principalmente com a poupança popular e com os depósitos feitos em 

instituições financeiras e de que essas instituições financeiras sejam mantidas 

saudáveis, para que os depósitos sejam preservados. 
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 Existe também o controle de inflação, de fluxo de moeda, de lavagem de 

dinheiro, etc. Sob alguns aspectos, também acaba havendo uma sobreposição em 

relação ao mercado de capitais. Mas temos a regulamentação bancária de um lado. 

Sua consequência indireta é que as instituições financeiras podem cobrar taxas de 

juros além das previstas, por exemplo, no Código Civil ou na Lei de Usura. 

 Temos, de outro lado, o mercado de valores mobiliários e o mercado de 

capitais: mercado de capitais é onde as empresas vão captar; mercado de valores 

mobiliários é o mercado secundário, onde aqueles títulos emitidos previamente na 

captação podem ser negociados — são as bolsas de valores e os mercados de 

balcão. Temos aí outro tipo de preocupação não com relação ao depósito de 

dinheiro em conta corrente nem com a preservação da saúde financeira de uma 

instituição para preservar o dinheiro depositado, mas sim em passar informação 

suficiente ao investidor para que tome a decisão de investimento de maneira 

adequada e com suas convicções. 

 Já tivemos uma discussão muito importante no final da década de 20, com a 

quebra da Bolsa de Nova York e no final da década de 60 e início da década de 70, 

aqui no Brasil, de como regular esse mercado. Decidiu-se que seria por meio do 

fornecimento de informações, o que, em inglês, é chamado de disclosure. Preferiu-

se adotar esse método de regular, ao invés de proibir as operações de virem ao 

mercado, mesmo as de altíssimo risco. Então, informamos ao investidor, que toma a 

decisão de investir ou não. Cabe a ele tomar essa decisão. O dinheiro é dele. 

 No mercado de capitais temos, então, um tipo de regulamentação que é 

diferente daquela do mercado bancário. Isso quer dizer que nós temos já órgãos 

reguladores bastante atuantes e que podem nos auxiliar a resolver essa questão de 

como regular as moedas virtuais, principalmente as criptomoedas que, como Anne já 

explicou, são diferentes. 

 As criptomoedas surgem como um mecanismo para tentar reduzir o poder 

estatal de emissão de moeda, aquilo que é chamado de poder de senhoriagem, 

inclusive a possibilidade que o Estado tem de criar o chamado imposto inflacionário. 

Ele emite moeda para pagar suas dívidas e isso gera inflação, e, logicamente, para 

os usuários da moeda, para a população em geral, pode representar aquilo que é 

chamado de imposto inflacionário. 
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 As criptomoedas podem, por meio da tecnologia blockchain, talvez resolver 

isso. Só que, logicamente, elas mitigam o poder de senhoriagem. O que é o poder 

de senhoriagem que o Estado detém? É, por exemplo, gastar 3 centavos para 

imprimir uma nota de 100 reais e colocá-la no mercado com o valor de 100 reais. 

Isso pode criar, em tese, um problema para o Estado se financiar, porque ele não vai 

mais poder contar com esse poder de emitir uma nota de 100 reais pagando só 3 

centavos por ela. Honestamente, não sei o valor necessário para emitir uma nota. 

Citei um só para dar exemplo. 

 Nós temos, no Brasil, uma regulamentação específica, que já vem do Plano 

Real, em que as criptomoedas não podem ser consideradas moedas. Há uma 

dúvida se poderiam ser consideradas, por exemplo, moeda estrangeira. Não há 

definição legal nem aqui nem no Reino Unido nem nos Estados Unidos nem em boa 

parte da lei dos países europeus. O que a doutrina nesses países entende é que 

moeda estrangeira é oficialmente aceita num outro País e a criptomoeda, pelo que 

eu saiba, não é aceita oficialmente. Então, não se poderia tratar a criptomoeda como 

moeda estrangeira ainda. Neste momento, ela é simplesmente um ativo financeiro 

de alguma natureza, mas não é uma moeda estrangeira propriamente dita. 

 Porém, as criptomoedas têm uma importância muito grande, principalmente, 

como Diego já apontou, para o financiamento das empresas inovadoras. Os papers 

que vêm sendo escritos indicam que essa quarta revolução industrial vai ser 

financiada pelas criptomoedas. Então, passamos a ter um instrumento financeiro 

que não é mais simplesmente uma moeda, mas um instrumento de investimento.

 Acho que devemos adotar essa visão, porque me parece que hoje menos de 

meio por cento das operações com criptomoedas é efetivamente cursada como meio 

de pagamento. Por exemplo, se comprei um controle remoto, vou pagar com um 

percentual ínfimo de 1 bitcoin. Mas não é isso. As pessoas compram como forma de 

investimento, até pela valorização recente de algumas criptomoedas. Então, 99,6% 

das operações cursadas em criptomoedas são vistas como investimentos. Em minha 

opinião, deveríamos tratar esse tema dessa maneira. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Nesta imagem, há o projeto de lei original. O que ele pretende? Incluir nos 

arranjos de pagamento as criptomoedas e os programas de milhagens aéreas. Deve 
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se tratar essa questão com cuidado, sob o ponto de vista da Lei de Lavagem de 

Dinheiro, que é bastante importante, e, por fim, colocá-la sob a proteção do Código 

de Defesa do Consumidor, assunto sobre o qual Evandro já falou. 

 Há um pequeno problema inicial, porque a criptomoeda não é exatamente 

aquilo que poderíamos ter como arranjo de pagamentos, que é visto como um 

conjunto de regras. Se vou a uma loja, adquiro determinado produto e pago com 

cartão de crédito, passo a ter uma dívida perante a administradora do cartão de 

crédito, que consequentemente vai ter uma dívida perante o lojista. Esse conjunto 

que vai regrar o processamento e a maneira como o dinheiro vai transitar se chama 

arranjo de pagamento. Portanto, nós temos dificuldade em colocar a moeda em si, 

que é um artigo financeiro, considerada como arranjo de pagamento por si só. 

 Talvez essa não seja a maneira mais adequada de fazê-lo, a melhor forma, 

mas poderemos tratá-la no projeto de lei original. O que acho bastante positivo nele 

é que tenta proteger o consumidor. Sabemos que talvez exista abuso das 

companhias aéreas ou das empresas de benefícios, que não são necessariamente 

companhias aéreas, pela falta de transparência, etc. Acho que sob esse aspecto, 

Evandro, há algo muito positivo, porque o Código de Defesa do Consumidor 

determina que se aja sempre com a boa-fé objetiva. Deve se agir sempre com boa-

fé e ser transparente com o cliente. Trazer isso para o guarda-chuva do Código de 

Defesa do Consumidor talvez não seja 100% eficiente, mas já indica como se 

comportar perante o consumidor: sempre com boa-fé e transparência absoluta. 

 O substitutivo foi apresentado e as regras foram propostas. Tentei resumir 

num eslaide o que se pretende. 

 Em primeiro lugar, deve se proibir e tipificar como crime a emissão, a 

intermediação e a custódia da moeda virtual ou a criptomoeda emitida por ente 

privado. Evandro já fez alguns comentários a respeito disso, com os quais concordo 

em boa parte. Não sei se é exatamente a maneira correta de lidar com isso, até 

porque colocar a máquina do Ministério Público Federal ou Estadual para lidar com 

esse caso e não ter nenhuma consequência prática... Talvez seja melhor não 

adotarmos esse mecanismo. 

 O que se tem de proteger aqui é o poder de senhoriagem do Estado, da 

União, no caso da emissão de moeda. Eu não acho que esse tipo de proteção deva 
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ser dado dessa maneira, deva ser dado de maneira administrativa, como, por 

exemplo, é o mercado de câmbio. Se eu não tiver a intenção de cometer o crime de 

evasão de divisas, eu simplesmente comprar uma moeda estrangeira, por si só, não 

é considerado crime. É infração administrativa, mas não é crime. Então, se eu posso 

comprar moeda estrangeira para manter em casa, e isso não é considerado crime, 

por que uma operação via criptomoeda, por exemplo, deveria ser considerada 

crime? Eu não consegui ver nisso importância suficiente para se considerar assim.  

 Eu também ia comentar algo que o Evandro acabou comentando. Foi muito 

bom o comentário do Stiglitz — eu o conheci pessoalmente, fui aluno dele. Mas acho 

realmente que o comentário dele é bastante falho, pois, no começo da utilização de 

criptomoeda, se achava que a operação era anônima, o que não é. Na verdade, o 

dinheiro é anônimo. Por exemplo, se eu for comprar droga, o dinheiro não está 

carimbado, apesar de, numa investigação, poder até carimbá-lo. Então, já que a 

criptomoeda pode ser utilizada para comprar droga, vou proibir a emissão de 

dinheiro numa atuação paralela, porque ele pode ser utilizada para comprar droga? 

Essa não é uma justificativa plausível para criminalizar, tipificar como crime esse 

mercado.  

 Além disso, eu vou tratar aqui da questão das fichas virtuais, da atribuição da 

CVM e da regulação das atividades das empresas de fidelidade, colocando-as sob o 

guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor.  

 Eu queria fazer alguns comentários sobre pontos positivos e negativos, para 

encerrar a apresentação, já que tenho mais poucos minutos.  

 Vejo que a regulamentação das atividades das empresas de benefícios, de 

milhas pode ser bastante positiva, porque realmente falta transparência. Mesmo que 

tenhamos dificuldade de classificar a atividade como relação de consumo, acho que 

pode ser positivo se, de alguma maneira, conseguirmos isso.  

 Sei que sites desses programas de benefício permitem trocar as milhas ou os 

pontos por alguns tipos de produto, o que pode ter vício. Mas eu acho que a 

proteção pode vir além disso, pode vir efetivamente da transparência. Se não 

encontrarmos o caminho pelo Código de Defesa do Consumidor — o Evandro até já 

adiantou isto —, pode ser bastante interessante haver um regramento específico 
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para os programas de milhagem, porque falta realmente transparência nesse 

mercado. Então, acho isso bastante positivo.  

 Vi alguns pontos negativos que eu queria comentar.  Por exemplo, não se 

levam em consideração contratos já em andamento. Então, num programa de 

milhagem, o que faço especificamente com aquelas pessoas que já têm milhas 

acumuladas? Como vou tratar a questão? Isso simplesmente acabou não sendo 

tratado no projeto de lei, no substitutivo.  

 A minha grande preocupação é sobre algo que foi mencionado aqui, nesta 

mesma sala — eu assisti a sessões prévias, a audiências públicas: parece que se 

fala num passivo potencial de 12 bilhões de reais em milhas. (Pausa.) 

São 14 bilhões de reais agora. Então, o valor é maior do que me lembrava.  

O que aconteceria com as empresas que detêm esses pontos ou até com as 

próprias companhias aéreas se elas tivessem que converter tudo isso em reais? 

Elas possivelmente quebrariam. Precisamos levar em consideração que as 

empresas, quando trataram dos programas de milhagem ou de recompensa, já 

levaram em consideração que as milhas vão expirar. E elas sabem que não vão ter 

que transformar tudo aquilo em benefício ou em algum tipo de produto, como 

passagem aérea.  

 Então, precisamos fazer uma análise econômica para ver se não vamos 

retirar (falha na gravação) elas convertam tudo aquilo em dinheiro. Essa é uma 

preocupação que eu tenho. Deveríamos fazer uma análise dos efeitos econômicos 

dessa regulamentação, e não simplesmente assumir que vamos resolver o problema 

de alguma maneira, porque, na verdade, podemos criar um problema maior de 

desemprego. Se, por acaso, as primeiras pessoas correrem para sacar o dinheiro, o 

que vai acontecer com as outras que não sacaram? Estas vão ficar a ver navios, 

porque vai ser decretada a falência daquela empresa. E aí não se revolve o 

problema, que fica do mesmo jeito. 

Então, não se vai resolver isso de maneira tão simples assim. Precisamos 

fazer uma análise econômica um pouco mais apurada para resolver isso.  

 Especificamente sobre as criptomoedas, como hoje elas são utilizadas 

basicamente como instrumento de investimento, vejo que elas se enquadram no 

conceito de valor mobiliário previsto na Lei da CVM, na Lei nº 6.385, de 1976, no seu 
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art. 2º, inciso IX, que trata especificamente dos chamados contratos de investimento 

coletivo. A dúvida que pode surgir diz respeito especificamente à exigência de haver 

um direito de participação, parceria ou remuneração. 

 Esse artigo vem de uma jurisprudência americana da década de 50, de um 

caso chamado SEC versus Howey — SEC significa Securities and Exchange 

Commission, é a CVM americana. Lá naquele momento, percebeu-se que uma 

fazenda de laranja que estava vendendo um pedaço de terra não era só uma 

fazenda de laranja, era uma oportunidade de investimento, porque a pessoa 

comprava a terra, mas não podia explorar aquela terra, porque ela estava atrelada a 

um contrato de prestação de serviços pela empresa que a vendia.  

 Acabamos trazendo esse artigo para cá por conta do caso das Fazendas 

Reunidas Boi Gordo e do Grupo Avestruz Master e de outros eventos fraudulentos 

que tivemos. 

 No caso das criptomoedas, como poderíamos resolver esse problema? Se 

olharmos de novo para a jurisprudência americana, que foi além do caso Howey, 

veremos que, em outras situações, não há necessidade de haver uma remuneração 

direta como se houvesse investimento, pois a remuneração pode ser decorrente do 

fato de um produto ser comprado por um preço e revendido por outro preço maior. É 

o caso do marketing multinível, da Amway e assemelhados.  

 Houve um caso de que a SEC foi atrás, sobre uma empresa assemelhada à 

Amway, e disse: “Olha, isto aqui não é simplesmente marketing multinível, isto aqui é 

uma emissão de valor mobiliário sem registro de oferta pública”. Por quê? Porque a 

pessoa comprava os produtos e os revendia. Não havia nenhuma expectativa de 

retorno, como o dividendo de uma sociedade anônima ou juro de uma debênture. Na 

verdade, a expectativa de retorno era a revenda do produto, o que é muito parecido 

com a criptomoeda. 

 Nós conseguimos alocar essa competência na CVM, para ela lidar com isso. 

E a CVM é um órgão bom? Eu acho que ela é um órgão mais do que adequado para 

lidar com isso, pois ela tem toda a expertise de mercado de capitais. E, se 

trouxermos isso para a competência da CVM, o resultado é que lá estará toda a 

regulamentação dos agentes econômicos. Podemos incluir, por exemplo, os 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 2303/15 - Banco Central Regular Moedas Virtuais 
 Número: 2023/17  20/12/2017 
 
 

 23 

corretores, as distribuidoras de valores. Há a Instrução nº 361, da CVM, que trata 

dos mercados secundários, e tudo isso já está absolutamente regulado.  

 Vejo que, trazendo isso para debaixo do guarda-chuva da CVM, resolveremos 

muitos dos problemas que estão sendo discutidos agora, como fraudes em custódia: 

“Desapareceram meus bitcoins. O que eu faço?” Quando trazemos isso para a 

competência da CVM, está resolvido. 

 Acho que o meu tempo já está esgotado. (Pausa.)  

Tenho 3 minutos. Então, vou completar aqui a exposição. 

 Se, por outro lado, tratarmos a criptomoeda como um meio de pagamento 

efetivamente, já existe uma competência dada ao Banco Central pela Lei nº 4.595, 

de 1964. Na verdade, o Conselho Monetário Nacional, juntamente com o Banco 

Central, já tem o poder para regular os meios de pagamento. Então, de uma maneira 

ou de outra, não precisaríamos criar, talvez, um sistema alternativo ou simplesmente 

proibir esse mercado. O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional poderiam 

tratar disso de maneira adequada, porque eles já têm expertise para lidar com o 

sistema monetário. 

 Então, vejo que já temos dois órgãos com muita experiência, que poderiam 

tratar disso de maneira adequada, e não engessar por meio de lei, inclusive 

tipificando como crime.  

 O que eu vejo é que toda essa discussão tem um mérito absurdo, porque a 

quarta revolução industrial está se aproximando. Eu gostaria que o Brasil não 

entrasse na lista de países que, de uma maneira ou de outra, restringiram o 

mercado de criptomoedas. Eu gostaria de ver o Brasil dentro da lista em que 

prevalece o sistema de liberdade econômica, inclusive como preconizado na nossa 

Constituição Federal. Poderíamos nos aproximar, por exemplo, da Austrália, da 

Nova Zelândia, do Japão, que regularam, em minha opinião, de maneira magistral, o 

mercado de criptomoedas. Também o mercado americano tem um tratamento 

próximo do que eu estou dizendo, no sentido de considerar as criptomoedas como 

valores mobiliários e de dar às empresas toda a oportunidade de se financiarem.  

 Então, se quisermos ter um futuro brilhante no nosso sistema de 

empreendedorismo, eu acho que deveríamos adotar o paradigma previsto na 

segunda lista, entrar nessa segunda lista — com liberdade econômica bem 
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regulada, mas com liberdade econômica —, e não simplesmente tipificar esse 

mercado como crime. 

 Muito obrigado pela atenção.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Agradeço ao Marcelo pela 

exposição e a todos os expositores.  

 Como não há Parlamentar inscrito para fazer perguntas, eu vou direto às 

minhas perguntas, para facilitar o andamento da nossa audiência pública.  

 Nesta semana, teríamos que realizar algumas audiências públicas, mas já 

entramos no comparativo entre dois relatórios: o relatório do projeto apresentado e o 

relatório do substitutivo apresentado pelo Deputado Expedito Netto, que é o Relator 

da Comissão Especial que trata das moedas virtuais e arranjos de pagamento no 

País.  

 Esta é hoje uma discussão presente no Brasil. Basta abrir o jornal para ver 

que, todos os dias, há uma fala sobre criptomoeda, bitcoin, arranjos de pagamento. 

Um milhão de pessoas têm acesso a essa tecnologia no nosso País, a essa 

economia que é a criptoeconomia. A população não sabe o que é criptoeconomia, o 

que é criptomoeda, o que é bitcoin. Isso gera uma preocupação enorme.  

 Algumas matérias de jornal colocam uma dúvida se o bitcoin é ou não uma 

bolha. A falta de conhecimento faz pessoas mal-intencionadas fraudarem algumas 

ações, como foi descoberto no Distrito Federal. Na ânsia de ganhar dinheiro fácil, de 

garantir um retorno de 100% do investimento, indivíduos se utilizam da boa-fé de 

algumas pessoas, as quais, por falta de conhecimento, são enganadas, entram no 

investimento e perdem o seu recurso por não conhecerem a tecnologia.  

 O mercado no mundo todo está se ajustando. Tivemos a oportunidade de 

conhecer o mercado de Singapura e Dubai, além de outros, e ver o que está 

acontecendo e o que necessita de regulação. 

 O Brasil ainda está muito perdido em regulamentação de arranjos de 

pagamento, tendo em vista que, depois da apresentação do relatório, houve uma 

queda nas companhias de milhagem no País. A causa foi o relatório ou não? Não 

podemos falar que o bitcoin caiu porque foi apresentado o relatório. Não é isso que 

se diz. Eu estava até conversando com o Diego sobre a queda do bitcoin. Mas nós 

temos ciência, temos certeza, temos clareza de que o Brasil carece de regulação. 
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 Eu sou autor de um projeto que defende que o Brasil pode ser o grande país 

da América Latina a se tornar exemplo mundial em termos de criação de uma 

regulamentação. Quando falamos em regulamentação, as pessoas pensam que isso 

significa taxação: “Vai taxar o bitcoin?” Não. A regulamentação não tem nada a ver 

com taxação, mas com a garantia de uso da moeda digital, da criptomoeda. A 

regulamentação visa garantir que, ao chegar a um restaurante aqui do Distrito 

Federal ou de qualquer lugar do Brasil, a pessoa possa pagar com bitcoin ou outra 

criptomoeda. Ela visa incentivar o uso da criptomoeda, a criação de startups no 

Brasil, a criptoeconomia. Ela visa facilitar a vida de todos no nosso País. 

 Quero deixar clara minha discordância com o relatório apresentado pelo 

Relator. Tive a oportunidade de ontem discordar do Relator na audiência pública da 

Comissão. Era regimental, era direito do Relator apresentar o relatório. Está 

contando o prazo das sessões, hoje seria a quarta sessão, se eu não me engano. 

Mas, como hoje não houve sessão, são três sessões. São mais duas sessões de 

prazo para emendas. Podemos emendar ou rejeitar o relatório, aprovando um 

substitutivo, o que faz parte do Regimento da Câmara dos Deputados. Mas tenho 

certeza de que o relatório foi totalmente diferente das discussões sobre moedas 

virtuais que tivemos nas audiências públicas da Comissão.  

Tenho algumas preocupações e, para baseá-las, vou deixar algumas 

perguntas, que os senhores podem dividir por tema, para facilitar a resposta.  

 Como fica a tributação desse tipo de moeda? Os órgãos estão preparados 

para tributar no Brasil? Como é que os senhores enxergam a maneira como eles 

querem trabalhar? Se essas corretoras tivessem a chancela do Banco Central, 

evitaríamos problemas no Brasil? Estas perguntas ficam para os quatro expositores. 

Os senhores defendem a regulamentação no Brasil, para que possamos avançar e 

criar um país modelo em criptoeconomia? Qual autoridade os senhores acreditam 

que deva regular a moeda no sistema brasileiro? Os senhores consideram que o 

mercado de moedas virtuais pode proteger atividades ilegais no nosso País?  

Apesar da crise econômica, a expectativa é de que a movimentação de 

bitcoins se multiplicará, segundo dados do portal BitValor. Por constituir arranjos de 

pagamento de potencial relevante e em construção, os senhores entendem que é 

necessária a regulamentação? 
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 Para terminar a minha fala, quero deixar claro a todos que nos acompanham 

pela TV Câmara ou pela Internet, a todos que acompanham a nossa Comissão que 

eu sou totalmente favorável a uma regulamentação no Brasil, mas uma 

regulamentação que vire exemplo. Eu acredito que se possa ir ao McDonald’s no 

Brasil e pagar com bitcoin. Acredito que, com isso, podemos criar atrativos no Brasil, 

trazendo novos investimentos e gerando economia no País. 

 Este projeto é amplo. Ele não trata só de bitcoin, trata de arranjos de 

pagamento. Por isso, há a questão da proteção do consumidor. Sobre a questão da 

milhagem, o Evandro, na sua exposição, foi muito feliz quando questionou: “Se 

todas as milhas tivessem que ser sacadas hoje, as empresas conseguiriam devolver 

os 14 bilhões de reais que têm em milhas? Ou será elas estão esperando expirar o 

prazo? Esse mercado já conta com a parte diária de milhas que vai expirar?” 

 Essa é uma discussão que tem de ser enfrentada. É preciso proteger o 

consumidor brasileiro. E o projeto tem o dever de fazer essa discussão. Tenho 

certeza de que o relatório apresentado tem de ser modificado. Vamos avançar muito 

e vamos fazer do Brasil um país seguro, com tecnologia forte, com atrativos para 

novos investimentos. Da mesma maneira que, quando fazemos as apresentações, 

falamos do modelo de Singapura e do Japão, espero que, daqui a pouco, falemos do 

modelo que estará sendo utilizado no Brasil. 

 Acho que este é o nosso dever: criar no Brasil um modelo para ser copiado 

pelo mundo. Já se pode chegar à Argentina, como foi colocado, e pagar um jantar 

em bitcoin. Mas o Brasil, com o potencial que tem, ainda possui um mercado 

fechado e arcaico em relação à criptoeconomia. Este é o nosso dever: fazer avançar 

o País. 

 Então, são essas as minhas perguntas. Podem escolher a ordem de quem vai 

responder, só para facilitar. Eu não direcionei nenhuma pergunta a ninguém. Quem 

quiser pode responder. (Pausa.) O nosso sistema começa com as mulheres. 

 A SRA. ANNE CHANG - Obrigada pelo cavalheirismo. (Riso.)  

Eu acho que diversas perguntas acabam passando pela natureza do ativo. 

Uma das dúvidas mais comuns sobre a legislação internacional é se o bitcoin ou a 

criptomoeda em si é um arranjo de pagamento ou uma reserva de valor. Se ela for 
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mais uma reserva de valor do que um arranjos de pagamento, eu tenho certeza de 

que a CVM tem uma experiência única... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Anne, deixe-me só simplificar, 

então: a criptomoeda é um ativo? 

 A SRA. ANNE CHANG - Ela é um ativo. Inclusive para a Receita, ela é 

tributada dessa forma.  

Quanto à parte de regulamentação das exchanges, uma chancela do Banco 

Central, por exemplo, traria muito mais segurança ao mercado, porque o Banco 

Central é altamente especializado, tem uma expertise própria para risco sistêmico e 

várias preocupações que existem. 

 Eu acho que vamos ter oportunidade — concordo muito com o que o 

Presidente disse — de tornar o Brasil um Cripto Valley, que é um exemplo próprio do 

que ele pode ser. Como o próprio Diego comentou, há aqui vários empreendedores 

que estão captando dinheiro, estão abrindo empresas offshores para captar dinheiro 

lá fora. Eu tenho alguns clientes brasileiros que estão emitindo pela Suíça. O ideal 

seria que o argentino emitisse pelo Brasil, por exemplo, em vez de emitir pela Suíça, 

se possível. 

 Afora a questão econômica, eu peço um pouco de ponderação quando se fala 

de numa legislação tão rígida quanto a proposta pelo Relator Expedito Netto, que, é 

claro, tem todo o direito se preocupar com os pontos apresentados. Possivelmente 

uma legislação tão específica, tão rígida poderia ser muito parecida com a 

BitLicense, de Nova York. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Deixe-me interrompê-la, Anne. Eu 

não sei se o Deputado Expedito Netto comprou bitcoin ou perdeu dinheiro com 

alguma moeda digital que ele não soube comprar. 

 A SRA. ANNE CHANG - Pode ser, pode ser. (Riso.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - De repente, ele apresentou um 

relatório totalmente contrário à discussão que fazíamos na Comissão, aos caminhos 

que a Comissão estava seguindo. 

 A SRA. ANNE CHANG - Eu fico feliz porque a surpresa foi sua também, não 

só nossa, de todos os que estávamos acompanhando a discussão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Eu não entendi o que houve com o 

Deputado Expedito Netto, por que houve essa mudança de rumo na apresentação 

do relatório. 

 Acho que não era necessária a apresentação do relatório neste ano. Há 

muitas audiências públicas aprovadas, requeridas por Deputados aqui, que não 

foram ainda pautadas. Acho que há discussões a se fazer ainda com o Banco 

Central e a Receita Federal, para que possamos avançar na discussão final. 

 A última conversa que eu tive com a Receita Federal foi no sentido de que ela 

quer regular mesmo as corretoras. Mas cabe à Casa criar uma legislação que coíba 

a lavagem de dinheiro, combata o terrorismo e proteja o consumidor. Esperamos 

avançar e sair com uma legislação que possa ser copiada pelo mundo. Não tenho 

dúvida de que o Brasil pode dar esse passo. 

 Eu tenho na minha cabeça a cidade perfeita para se instalarem essas 

empresas e esses grandes investimentos que podem chegar ao Brasil: Duque de 

Caxias, que é uma cidade que precisa ser desenvolvida com a criptoeconomia. 

 (Não identificado) - Na Baixada Fluminense. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Na Baixada Fluminense, no Rio de 

Janeiro. 

 A SRA. ANNE CHANG - Como o mestre Courtnay Guimarães disse ontem, 

vocês podem contar, é claro, com toda a nossa expertise técnica e acadêmica. 

 Só há essa questão de que ponderem pouquinho, porque uma 

regulamentação muito agressiva pode ter o efeito semelhante ao do BitLicense em 

Nova York, em 2015, quando houve o grande êxito das exchanges formais. Elas 

continuaram operando informalmente, mas saíram formalmente e deixaram de 

recolher impostos em Nova York, porque era impossível operar ali. Então, nós 

perderíamos competitividade internacional. 

 O SR. DIEGO PEREZ - Vou seguir ponto a ponto o que foi questionado pelo 

Deputado. 

 Com relação à tributação, a Receita Federal já manifestou como deve ser 

tributada a utilização das moedas digitais no dia a dia. Ela menciona que você deve 

declarar a posse e recolher o Imposto de Renda sobre os ganhos de capital. Se 

você teve rendimento de até 35 mil reais/mês, você está isento do Imposto de 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 2303/15 - Banco Central Regular Moedas Virtuais 
 Número: 2023/17  20/12/2017 
 
 

 29 

Renda. A partir de 35 mil reais, você recolhe a tributação com base numa alíquota, 

numa tabela progressiva ou regressiva — não sei ao certo qual é o termo correto. 

Então, já existe tributação. 

 Se trouxermos a sofisticação da utilização de tokens para mercado financeiro, 

por exemplo, para transacionar valores, para transmitir valores mobiliários de uma 

parte para outra, para representar a securitização de ativos, podemos recolher IOF, 

que é um tributo que já existe sobre esse tipo de operação, que é uma operação 

financeira. Então, não há muito o que inventar. No meu entendimento, o nosso 

arcabouço tributário já é bem pesado, bem extenso, e inventar um tributo novo seria 

algo desnecessário. 

 Com relação às corretoras com chancela do BACEN, esse pode ser um 

caminho. Entendo que traria segurança para o mercado, como disse a nobre colega, 

mas precisamos tomar certos cuidados, especialmente lembrando o exemplo da 

BitLicense. 

 Acredito que um regulamento específico para as exchanges deve lhes 

oferecer espaço para crescer e inovar, até porque ainda não sabemos ao certo 

aonde a criptoeconomia vai chegar, quais players vão deixar de existir e quais 

gigantes vão surgir. Precisamos ter uma regulamentação que acompanhe a 

inovação, e não inovar a partir da regulamentação. Essa é uma regra matriz que 

todo o regulador deveria seguir. 

 Ao mesmo tempo, devemos nos espelhar em regulamentações de sucesso de 

outros países, sim, mas não devemos copiá-las. Essa é a minha posição. Fazer uma 

cópia “Ctrl+C, Ctrl+V” é não levar em consideração contextos que foram utilizados 

naquele momento. E o Brasil tem necessidades particulares que precisam ser 

observadas na construção de regulamentos. 

 Como disse na minha apresentação, o Japão sofre do problema da excessiva 

estabilidade econômica com taxas de juros negativas. Aqui ocorre o contrário, as 

taxas de juros são elevadas. Se copiarmos o modelo japonês, do jeito como ele foi 

construído lá, talvez o reflexo seja diferente. Mas precisamos adaptar um modelo à 

realidade brasileira. 

 O que se tem feito no mundo para regulamentar esse tipo de atividade é 

combater o uso inapropriado da criptoeconomia e dos criptoativos, seja ele para 
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lavagem de dinheiro, seja ele para financiamento do tráfico, do terrorismo, etc. Isso 

não deve ser negociado. Isso tem que ser tratado com firmeza, para que não 

permitamos que malfeitores façam uso da genialidade dos criptoativos para lavar 

dinheiro. Isso deve ser combatido no dia 1. O restante deve ser colocado na mesa, a 

título de negociação, para que as startups, as empresas inovadoras, usem a 

tecnologia a nosso favor e coloquem o Brasil numa situação de vanguarda. 

 Sobre qual autoridade deve regular, voltando um pouco à minha exposição, o 

token pode ser revestido de direitos e obrigações distintas. Ele pode representar um 

ativo financeiro, existe um regulador para o mercado financeiro; ele pode representar 

um valor mobiliário, existe um regulador para o mercado de capitais; e ele pode 

representar um bem ou serviço para o qual não existe regulador. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DIEGO PEREZ - Exatamente. Ou uma propriedade intelectual, por 

exemplo. 

 Diversas agências reguladoras brasileiras podem ser acionadas pelo 

conhecimento técnico específico de cada uma delas, para que possam criar um 

regulamento palatável, alinhado com as necessidades do mercado, a fim de termos 

o uso efetivo e eficiente dessas novas tecnologias. 

 Se você precisa regulamentar a atividade para valores mobiliários, a CVM 

está disposição; se for atividade do mercado financeiro, o Banco Central também 

tem estudos em andamento para isso. Então, temos que trazer todos à mesa. 

 Na questão das atividades ilegais, no passado, sim, foi utilizado bitcoin para 

fazer intermediação no tráfico de drogas. Um portal chamado Silk Road conectava 

usuários a traficantes e fazia todos os pagamentos com bitcoin. O que que 

aconteceu? A própria tecnologia ajudou a prender os malfeitores, porque as moedas 

são rastreáveis, todas as operações são registradas num Blockchain, que é um 

registro público, aberto, distribuído e, a partir do momento em que a autoridade 

policial tomou conhecimento de como funcionava, as pessoas foram presas. 

 Hoje eu posso garantir que, se alguém quiser usar bitcoin para fazer coisa 

errada, vai ser preso muito rapidamente, porque as autoridades policiais já sabem 

como funciona e já sabem como ir atrás do dinheiro. O follow the money, que é o 

termo utilizado para se coibir esse tipo de operação, foi potencializado com o uso da 
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tecnologia Blockchain. Os malfeitores vão continuar usando os métodos tradicionais, 

porque o Blockchain vai afugentar essas pessoas, podem ter certeza, desde que 

apliquemos um regulamento palatável para isso. 

 Na questão de pagamentos, acredito também que as criptomoedas podem 

ser utilizadas no dia a dia, especialmente para pequenos comerciantes, que podem 

se aproveitar da genialidade, da eficiência, da velocidade das transações de 

pagamento. Deputado Aureo, tive contato com uma startup de Cingapura que 

vincula a wallet onde você guarda suas criptomoedas a um cartão para que você 

possa consumir, usar o seu cartão para fazer compras de produtos ou serviços. E 

ele já vai transformando, de forma automatizada, as suas moedas em dinheiro 

corrente. Como faz isso? Existe um robozinho no meio do caminho que vê qual de 

suas moedas está com a melhor cotação, faz um trade automatizado. 

Eventualmente você pode até ganhar dinheiro nesse trade, e o gasto que você teve 

foi recuperado no mesmo momento. É um uso extremamente eficiente da tecnologia 

em favor do consumidor. Ele fica livre de taxas, ele consegue, muitas vezes, 

consumir, girar capital, girar a economia sem afetar muito o próprio bolso. Eu acho 

essas ideias geniais. 

 Por fim, quero falar brevemente sobre o relatório que foi apresentado. Ele tem 

uma visão um pouco negativa, especialmente quando usa os termos de punição 

criminal, exemplar, etc. Mas também faço ressalvas, porque, a partir do momento 

em que ele menciona que será crime a transação com criptomoedas com ausência 

de autorização, fica predisposto que pode existir uma autorização para isso. Por isso 

é preciso trabalhar nesse sentido. Se foi colocado que a transação sem autorização 

será punida, precisa ficar um pouco mais claro se a autorização será permitida, ou 

como essa autorização será obtida. 

 Acho que precisamos olhar o caminho de saída para trazermos essa 

realidade para o Brasil. 

 O SR. MARCELO GODKE - Dois comentários rápidos: um professor da 

Universidade de Vanderbilt, no Tennessee, chamado Morgan Ricks, há 4 anos 

escreveu um livro em que fala que infelizmente os advogados têm pouca atuação no 

design das moedas. Ele defende a extinção do dinheiro físico; já defendia lá e, 
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apesar de existirem as criptomoedas, não se achava que elas teriam o sucesso que 

têm hoje, as coisas andaram muito rápido.  

 Eu tendo a concordar que precisamos de um design mais adequado, 

precisamos ter essa flexibilidade de poder pagar com a criptomoeda nos 

restaurantes aqui, não só em Buenos Aires, tendo um mercado bem regulado, com o 

rastro das informações. O Deputado perguntou: “O mercado de moedas virtuais 

pode evitar ou restringir o crime?” Pode, porque vai ser impossível as pessoas 

cometerem o crime se, por exemplo, elas quiserem pagar com moedas virtuais. 

Ficará o rastro para se provar que houve o cometimento do crime. Não tenho dúvida 

em relação a isso.  

 É muito melhor que não joguemos isso para o submundo e digamos 

simplesmente: “Olha, virou crime”, senão vamos voltar a ter o que era lá em 2011, 

2012 e 2013, quando se usava criptomoedas para pagar, por compra de droga, no 

site Silk Road. Eu prefiro que isso venha à luz e efetivamente seja utilizado para 

cursarmos qualquer tipo de operação financeira como meio de investimento, ou 

como um smart contract, ou como qualquer relação jurídica que possa ser registrada 

por meio desse public ledger, desse registro público que vai se tornar a tecnologia 

Blockchain.  

 Precisamos efetivamente regular, de maneira adequada, que o Brasil deixe de 

ser o País do futuro, que se torne o País do presente, que efetivamente tenhamos 

um mercado pujante de startups. Infelizmente eu percebo isso por atuar bastante 

nesse mercado, e muita gente prefere ir para o exterior mesmo, para captar dinheiro: 

“Vamos para o Vale do Silício”, “Vamos para a Suíça”. Isso se tornou uma alternativa 

muito boa para eles e muito ruim para nós, porque estamos exportando talento, são 

pessoas muito talentosas esses empreendedores, que justamente são quem eles 

querem nos Estados Unidos, na Suíça, etc., e não poderíamos perdê-los.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Só para contribuir, quando tivemos 

a oportunidade de visitar Cingapura e Dubai, havia brasileiros, mineiros, trabalhando 

em startups lá, desenvolvendo grandes projetos na cidade, sendo que poderiam 

estar aqui desenvolvendo projetos. Havia cariocas também — fundamental — que 

poderiam estar desenvolvendo no Brasil, e aqui está fechado o mercado, discutindo 
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ainda proibir a questão das corretoras, o que é um grande atraso. Em vez de copiar 

uma legislação atualizada, o Brasil está querendo ir pela contramão.  

 Há muita desinformação. Estou conversando aqui com o Diego, e a 

desinformação legislativa é muito grande. Para se ter ideia do que está 

acontecendo, eu defendo a criptoeconomia, defendo a utilização do bitcoin, defendo 

várias moedas digitais que estão em circulação, a criação de startups, o ajuste do 

mercado, defendo uma regulamentação libertária, e no meu Facebook, de vez em 

quando, aparece um maluco dizendo “Você quer proibir...”, não sei o quê, sendo que 

eu que defendo a liberação de moedas virtuais. Quero ver o mercado funcionando. 

Eu incentivo o uso das criptomoedas.  

 A composição da Comissão é de diversos Deputados. Imagino que cada 

Deputado está escutando, e ainda há a falta de conhecimento. Há falta de 

conhecimento por alguém que já utiliza a Internet, imaginem quem não a utiliza? É 

isso que está criando um transtorno na cabeça das pessoas muito grande e cria esta 

dúvida gigantesca: qual o caminho a adotar da criptoeconomia? Qual o caminho a 

adotar desse mercado do futuro? Qual o caminho a adotar para o futuro que 

queremos? 

 É preciso que haja muita clareza, porque o impacto é gigantesco. Na hora em 

que se abre o mercado, cria-se também aqui na Comissão uma responsabilidade 

muito grande. Aí se tem aquela dúvida colocada pelo jornal, e que há divergência 

por alguns economistas: “É bolha?” “Não é bolha?” “O que vai ser isso no futuro?” 

Na falta de regulação, quantas pessoas já se aproveitaram. Vamos supor, criam a 

corretora, daqui a pouco a corretora dá um problema, some e aí, como fica? Não 

existe regulamentação nenhuma de proteção no País.  

 É preciso que haja realmente um avanço grande nesse sentido, é preciso que 

haja diálogo. Conversei agora até com o Evandro e disse: as universidades têm que 

participar deste momento que o Brasil está vivendo. O Brasil pode ser e será o país 

modelo para a América Latina e pode ser modelo para mundo. É uma 

regulamentação que deixa os outros países em que não se regulou ainda com um 

olhar para o Brasil, e passamos aqui a receber o mundo todo para explicar como o 

Brasil fez com a criptoeconomia. Basta trabalharmos, ter um esforço aqui 
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concentrado na Comissão de Moedas Virtuais e avançar muito nesse tema 

importante para o País.  

 Quero agradecer a todos os expositores, porque eu acho que este debate é 

importante para o País, não é um debate do futuro, é um debate do presente para 

preparar o nosso futuro.  

 Passo a palavra ao Sr. Evandro.  

 O SR. EVANDRO PONTES - Ficou comigo a cereja do bolo? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Evandro, ficou para você fechar.  

 O SR. EVANDRO PONTES - Eu faria inicialmente uma separação aqui que 

acho fundamental. Uma coisa é a regulação da criptomoedas, outra coisa é arranjo 

de pagamento. Na minha opinião, são coisas diferentes que não podem estar 

misturadas no mesmo projeto. Isso vai causar confusão.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Não podem estar misturadas nesse 

projeto. 

O SR. EVANDRO PONTES - Podem, desde que estejam separadas de forma 

lógica, em capítulos distintos. Mas não podemos tratar como se fosse da mesma 

categoria ou da mesma espécie. Isso necessariamente tem que ser segregado. A 

questão das milhas tem que ser segregada da questão de criptomoedas.  

 Um comentário só breve em relação a milhas, a respeito dos 14 bilhões. Será 

que as empresas esperam já na sua contabilidade que aquilo vai expirar um dia?  

 Eu, como cidadão, penso e espero profundamente do meu coração que não 

seja esse o raciocínio, que eles esperam que as milhas sejam usadas. Essa é a 

ideia. Nós emitimos para que isso ingresse na economia de maneira regular. O que 

queremos é que isso ingresse, que isso movimente a economia, que isso seja 

usado.  

 Aí começo a falar de criptomoedas, respondendo diretamente ao Deputado 

Aureo a intervenção a respeito de ser a favor ou contra uma regulamentação. 

Depende. Se for uma regulamentação que estimule o uso regular legal e sadio da 

moeda, eu sou totalmente a favor — totalmente a favor. E não pode ser uma 

regulamentação excessiva. Ela tem que ser uma regulamentação que estimule a 

utilização ou dê vazão a uma utilização sadia desse mecanismo como outro 

qualquer. 
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 Lutar contra ele talvez seja lutar contra forças da natureza. Não sei. Nós 

vamos lutar contra forças da natureza. Isso vai acontecer. Essa questão da 

migração do físico para o cripto vai acontecer. É bolha ou não é bolha? O que é 

bolha? Só o fato de o preço de determinado ativo disparar o qualifica como bolha? 

Desculpe-me ter que colocar uma questão polêmica aqui no Congresso Nacional, 

mas eu vou colocar. 

 Quando a PETROBRAS, no pré-sal, gerou um entusiasmo a respeito da 

precificação das suas ações, eu poderia chamar a PETROBRAS de bolha? Eu, 

tecnicamente, não a chamaria assim. Não posso chamar, porque ela tem 

fundamento econômico. A diferença do fundamento econômico oculto em relação ao 

fundamento econômico que se tornou transparente depois e que fez com que o 

ajuste do preço levasse a valoração daquela ação para baixo não dá para ser 

chamada de bolha. Isso não é bolha. Bolha é outra coisa. 

 Nós temos os exemplos históricos de bolha. O South Sea Bubble, digamos 

assim, foi a primeira bolha que ocorreu. Aqui no Brasil nós tivemos o exemplo do 

encilhamento, da política do encilhamento. Em 1892, quando houve o encilhamento 

— V.Exas. que estão aqui em Brasília têm o conhecimento histórico tão bom quanto 

o meu —, a medida legislativa tomada para o combate ao encilhamento, naquela 

época, foi um total caça às bruxas à debênture. 

 Proibiram o meio, atacaram o meio. A debênture só sai do ostracismo com a 

Lei nº 6.404, em 1976. Nós temos problema de crédito nas empresas até hoje e 

problema de liquidez com as debêntures por conta de uma regulamentação que 

tentou dar uma resposta ao encilhamento, que não foi a mais adequada. É isso que 

nós precisaríamos evitar. 

 Não sei se há bolha. É preciso ver se há fundamento econômico para 

circulação ou para subida ou descida de preço. Subida ou descida de preço é 

diferente de bolha. Bolha é outra coisa. Faz parte do jogo do mercado de capitais um 

ativo ser apreciado ou depreciado — faz parte. Funciona assim. Outra coisa é a 

bolha, que é quando se pressiona para que o ativo suba de valor sem um 

fundamento econômico. Essa é outra discussão. 

 Nós precisamos ver se há fundamento econômico nas criptomoedas. “Ah, 

mas aí tem que sentar e estudar para ver o que é, o que há por trás disso, o que é 
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Blockchain e tal?” Quer dizer, não é tão fácil especular atualmente e dizer: isso é 

uma bolha. 

 Eu até tenho dúvidas se a questão da Internet, no fim da década de 90 e 

início dos anos 2000, foi de fato uma bolha. Se fosse uma bolha, nós não teríamos a 

Amazon hoje. Nós não teríamos hoje grandes empresas de e-commerce. Então, é 

preciso ter um pouco de cuidado. Eu não saberia responder se há ou não uma 

bolha. 

 Eu não sei se eu concordo tout court com meu colega Marcelo de tratar toda e 

qualquer criptomoeda como valor mobiliário. Ela pode ter ou não a característica de 

valor mobiliário, mas eu acho que ela tem um aspecto mais de... 

 O SR. MARCELO GODKE - Eu não disse toda e qualquer.  

 O SR. EVANDRO PONTES - Não? 

 O SR. MARCELO GODKE - Eu não disse toda e qualquer. Eu disse quando 

ela busca um investimento. 

 O SR. EVANDRO PONTES - Ainda que seja vista como um investimento, ela 

pode cair na questão do ativo financeiro, como investir num imóvel ou em alguma 

outra coisa. É um ativo financeiro como outro qualquer. 

 Dizendo que isso é ativo financeiro, nem preciso entrar muito no detalhe da 

tributação, Excelência, porque, sendo um ativo, ela vai ter a tributação como a de 

qualquer outro ativo financeiro. Então, é um investimento em ativo financeiro como 

outro qualquer. 

 Sobre a regulamentação, partindo do pressuposto de que sou a favor, 

digamos assim, da boa regulamentação, a que entidade caberia isso? Será que as 

exchanges poderiam ser bem regulamentadas pelo BACEN? Em relação à 

competência e à experiência do Banco Central do Brasil, eu não tenho sombra de 

dúvida. Neste momento, será que cabe ou não a ele? Será que cabe à CVM? Cabe 

a que autoridade? 

 A boa regulamentação é aquela que busca transparência. Se nós 

observarmos a jurisprudência da CVM, veremos que ela é toda no sentido de ser 

extremamente rigorosa com o dever de informar dos administradores. Ela é 

extremamente cautelosa com o dever de informar, portanto com os deveres de 

transparência. 
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 Será que a CVM seria o órgão adequado para as criptomoedas? Para milhas, 

é certeza absoluta que não. Para criptomoedas, eu não sei, tenho dúvidas. Banco 

Central? Também não sei, tenho dúvidas. Estou falando do mundo ideal. O mundo 

ideal seria que outra autarquia específica para criptomoeda se ocupasse disso. Nós 

vamos entrar em problemas de lei de responsabilidade fiscal, de dotação 

orçamentária. Por isso, essa questão pode ser uma discussão de médio prazo e não 

de curto prazo. 

 A regulamentação evita crime? Eles deram um exemplo do Silk Road. Eu 

havia esquecido, mas vou falar sobre ele agora. Pegaram o pessoal do Silk Road 

porque eles aceitavam criptomoedas como pagamento de atividades ilícitas. A 

criptomoeda auxilia muito mais na descoberta e na captura da operação; portanto, 

ela não é ilícita, a operação que é ilícita. E posso pagar com qualquer coisa, até 

mesmo com ouro. Se eu pagar com ouro, vai-se proibir o ouro? Não se vai proibir o 

ouro, porque não faz sentido. Parece-me que utilizar a criptomoeda para aquela 

operação — e o que me interessa é a operação ilícita —, muito mais do que o ouro e 

do que o dinheiro vivo, dá-me uma oportunidade maior de descobrir e até de evitar, 

de impedir crimes. 

 Respondendo a V.Exa., Deputado, regulamentação boa é a que estimula — 

não sei se eu deveria usar esta palavra, mas vou usá-la —, é a que força a 

transparência, é a que faz com que tudo seja transparente.  

 Mas será que criptomoeda é alguma coisa que ainda precisa ter um estímulo 

de transparência? Creio que sim, mas ela já nasce com um princípio de 

transparência pelo uso do Blockchain. Se ela nasce com o uso o Blockchain, ela já 

tem um princípio de transparência. Daí a minha discordância em relação ao que 

disse o Stiglitz, que afirmou que, no momento em que se exige a transparência, a 

criptomoeda desaparece. Do contrário, no momento em que se começar a exigir a 

transparência, ela crescerá. 

 Se for uma regulamentação que busque a transparência das operações, eu 

acho que será um caminho muito vitorioso, inclusive para a sugestão de V.Exa., de 

se criar todo um ambiente favorável, etc. Com transparência, todo mundo vai querer 

fazer negócio aqui. 

 Essas seriam as minhas ponderações. Acho que não me esqueci de nada. 
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 O SR. MARCELO GODKE - Esse é o mercado de capitais nos Estados 

Unidos. Quando veio a lei de 1933, trouxe a luz para tudo, e o mercado se 

desenvolveu. 

 O SR. EVANDRO PONTES - Exato. Aí vem aquela observação famosa do 

Brandeis, de que “o melhor desinfetante é a luz do sol”, é a luz elétrica, aquelas 

coisas, etc. Quer dizer, quando você traz tudo para a luz, a coisa se desenvolve. 

 Existe essa ponderação acadêmica de que o mercado de capitais nos 

Estados Unidos só se popularizou, só se democratizou porque... Hoje qual é o 

investimento do Homer Simpson? O investimento do Homer Simpson são ações no 

mercado de capitais. Ele compra ações, não compra renda fixa. Por que ele compra 

ações? Porque ele sabe que é transparente, que aquilo é garantido, há a Securities 

and Exchange Commission, que estimula a transparência, a regularidade das 

operações. Não há um código do consumidor para aquilo, há um regulamento mais 

rigoroso do que um código do consumidor, com o espírito de transparência mais 

forte — o Código do Consumidor fica separado —, que dá a essas operações toda a 

sua condição de existir e de maneira sadia. 

 Acho que é isso que nós queremos, que isso se desenvolva de maneira 

sadia. 

 Obrigado, Excelência. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Aureo) - Quero agradecer a todos os 

convidados e a todos os que participaram conosco do debate sobre moedas virtuais 

no ano de 2017.  

A nossa próxima reunião será só no ano de 2018, mas tenho certeza de que o 

debate continuará na Internet, com apresentação de sugestões, com a possibilidade 

de novas audiências públicas. O debate vai ser mais esclarecedor ainda no ano de 

2018. Espero que consigamos avançar no primeiro semestre do ano que vem e 

aprovar o nosso relatório, a fim de tornar a regulação da criptomoeda justa e 

moderna, uma regulação que permita a todos investirem em criptomoeda no nosso 

País, num ambiente agradável. 

 Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e nada mais havendo a 

tratar, declaro encerrada a presente reunião. 

 Desejo boas festas a todos. Muito obrigado. 


