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Vale a pena regular?
Embora a regulação possa parecer a interferência governamental em um cenário tecnológico

criado para ser descentralizado, a regulação elaborada com a participação dos
interessados pode melhorar a segurança jurídica e ajudar na expansão da utilização da

tecnologia.

Regular

Aumenta a confiança do usuário

Diminui insegurança jurídica

Delimita responsabilidades

Norteia os empreendedores

Não regular

Aumenta rejeição e custos gerados pela

insegurança

Desmotiva novos negócios

Pode aumentar as possibilidades de uso,

em razão da falta de proibições



criptomoedas
uma unidade monetária produzida por uma rede, por meio de um software que utiliza criptografia

para se certificar de que os pagamentos estão sendo enviados e recebidos com segurança. 

sistema utilizado para fazer registros das operações com criptomoedas ou tokens e que está

constantemente crescendo à medida em que novas operações (formando blocos) são

adicionadas.  

blockchain



utility token
representa um direito à utilização de um serviço em determinado ambiente indicado pelo

emissor. 

representa participação no capital do emissor, participação nos resultados do

empreendimento, ou remuneração pré-fixada sobre o valor investido.      

security token

valor mobiliário
são títulos ou contratos de investimento coletivo que geram direito de participação, de

parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços, cujos rendimentos

advém do esforço do empreendedor ou de terceiros  



OBJETIVO

O que o Brasil espera em relação à adoção

da tecnologia das criptomoedas e dos ICOs? 

 

Incentivar: regulação benéfica 

Restringir: regulação proibitiva ou

insegurança jurídica (cenário atual).



Estados Unidos

México

Japão

Coreia do Sul

Suíça

Experiência internacional



Estados Unidos da América

Há regulação por Estado. 

 

Quanto às criptomoedas, em âmbito federal, o IRS e o

Departamento do Tesouro entendem que não é moeda e a

Comissão de Negociação de Contratos Futuros de

Commodities (CFTC) afirma que é commodity.  

 

Em relação ao ICO, posição da SEC é de que podem ser

"security offerings" e estarem sujeitos à regulação da SEC,

incluindo registro.  



México
Aprovou a Lei das Fintechs em março/2018: 

 
Se considera ativo virtual a representação de valor registrada

eletronicamente e utilizada entre o público como meio de
pagamento para todo tipo de atos jurídicos e cuja transferência

só pode ocorrer através de meios eletrônicos. 

 

A lei permite que Instituições de Tecnologia Financeira e

Instituições de Crédito operem com ativos virtuais que sejam

autorizados pelo Banco do México. 

 

Não há menção expressa aos ICOs, mas alguns interpretam

que a norma aplica-se a criptomoedas e tokens que não sejam

security tokens.



Suíça

A lei contra a lavagem de dinheiro aplica-se às entidades que

trabalham profissionalmente com criptomoedas e estas

se sujeitam à supervisão da Autoridade Supervisora do

Mercado Financeiro (FINMA). 

 

A FINMA publicou em fevereiro de 2018 diretrizes sobre ICO:

foco em evitar lavagem de dinheiro e informações aos

investidores. Entende que utility tokens não são valores

mobiliários. 



Coreia do Sul

Em abril deste ano, algumas exchanges uniram-se pela

Blockchain Association e implementaram uma autorregulação

sobre sua atividade. 

 

O governo respondeu à medida acelerando seu próprio projeto

de regulação de criptomoedas, ICOs e blockchain. 

 

O projeto em discussão pretende acabar com a proibição de

ICO atual e regular as exchanges de forma a dar maior

segurança ao usuário. 



Japão
Em abril/2017, o Japão revisou a lei de serviços de pagamento

e estabeleceu que (i) criptomoedas são uma forma de

pagamento e (ii) exchanges precisam de uma licença para

operar. 

 

Em abril/2018, as 16 exchanges licenciadas formaram uma

associação para, entre outros objetivos, trabalhar com

instrumentos autorregulatórios. 

 

No mesmo mês, a Universidade de Tama publicou diretrizes

para a regulação de ICO, as quais foram apoiadas pelo

governo, mas a regulação estatal ainda não foi feita. As

diretrizes envolvem informação ao investidor e medidas contra

lavagem de dinheiro.



O que temos no Brasil hoje?
CVM: emitiu uma nota em out/2017, pela qual esclareceu "que

certas operações de ICO podem se caracterizar como operações

com valores mobiliários já sujeitas à legislação e à regulamentação

específicas, devendo se conformar às regras aplicáveis". Há

também um FAQ e esclarecimentos de 2018. 

 

Banco Central: emitiu diversos comunicados, sendo o último deles

de nov/2017, pelo qual afirmou que "não há, no arcabouço legal e

regulatório relacionado com o Sistema Financeiro Nacional,

dispositivo específico sobre moedas virtuais. O Banco Central do

Brasil, particularmente, não regula nem supervisiona operações

com moedas virtuais". 



O que temos no Brasil hoje?
PL 2303/2015: Dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e

programas de milhagem aéreas na definição de "arranjos de

pagamento" sob a supervisão do Banco Central. Foram

realizadas audiências públicas, ainda sem definição. 

 

Substitutivo PL 2303: pretende criminalizar o uso das

criptomoedas. Acrescenta ao art. 292, CP o parágrafo primeiro:

“Incide na mesma pena quem, sem permissão legal, emite,

intermedeia, troca, armazena para terceiros, realiza troca por

moeda de curso legal no País ou moeda estrangeira, moeda

digital, moeda virtual ou criptomoedas que não seja emitida pelo

Banco Central do Brasil". 



O que temos no Brasil hoje?
Experiência do equity crowdfunding: regulação elaborada pela

CVM após ouvir entidades interessadas. Transfere deveres

próprios da companhia que oferta valores mobiliários às

plataformas que operam o equity crowdfunding e as fiscaliza.

Facilita a captação de recursos pela pequena e média empresa,

com processos menos onerosos e burocratizados. Porém, a

regulação restringe operações secundárias desses valores

mobiliarios. 

Seria esta uma possível solução para 
criptomoedas e ICO?
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