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RESUMO

A pesquisa tem por objetivo principal identificar a natureza jurídica do Bitcoin, tema dos mais controversos, no entanto, a ele não se restringe. O 
funcionamento, a utilização, os aspectos sociais e os financeiros, por exemplo, são questões que também merecem maior atenção por parte dos 
operadores do direito. Não há pacificação sobre o assunto em termos de regulamentação pelos Estados, bem como da dimensão alcançada pelo 
seu uso. Se visto pela perspectiva jurídica a situação é extremamente complexa, iniciando-se já com a própria definição e enquadramento jurídico 
do mesmo. Em relação à própria definição do Bitcoin, pode-se dizer que não há nada constituído ainda, apenas ilações, visto que sobre o seu uso 
efetivo é que se impõe certa lógica na pretensa definição e/ou natureza jurídica, i.e.,  Bitcoin como “moeda”, porém daí decorre serem usados 
como sinônimo “moeda eletrônica”, “moeda virtual”, “criptomoeda”, sendo que cada qual tem suas peculiaridades e não são em verdade 
sinônimos e nem poderiam ser. Além dessa peculiar definição do Bitcoin como “moeda” há também apontamentos de que seria ele um “valor 
mobiliário”, um “título de crédito” e até mesmo quem defenda ser ele, o Bitcoin, apenas uma “tecnologia superior”. O fato é que juridicamente 
ainda não há definição do que efetivamente vem a ser um Bitcoin, o que se consegue é entender como ele funciona, mas não do que 
efetivamente se trata, e este é o desafio maior do Direito, visto apontamentos de prováveis regulações sobre o tema. Sobre isso, por exemplo, 
pode-se citar o fato de que a Receita, embora não o conceitue no termo específico da necessidade jurídica, aponta que sobre a sua titularidade 
incide tributação, visto apresentar ganho de capital. Não somente sob seu aspecto jurídico exclusivamente, mas também sob o aspecto 
financeiro, o Bitcoin chama atenção, visto na sua função moeda, enquanto elemento de troca, não possuir lastro ou garantia alguma por qualquer 
país que seja. O que até então se tem são apenas autorizações internas para seu uso, que varia de Estado para Estado, ou mesmo a proibição de 
negociação interna com referida moeda. No Brasil, assim, como em outros países, o Bitcoin tem sido utilizado como moeda paralela e paraestatal. 
Estudos estão sendo realizados pelo Banco Central e outros órgãos que compõem o sistema financeiro nacional. Há projeto tramitando sobre o 
tema e que visa à regulação do Bitcoin.  O objeto do trabalho são as disrupturas tecnológicas, no caso específico, o Bitcoin, e a demanda por 
regulação que elas geram na sociedade.  No que tange à metodologia, será empregado o modelo do método hipotético-dedutivo, a partir da 
leitura de textos básicos que possam auxiliar na construção de uma definição aproximada de uma possível conceituação universal sobre a 
natureza jurídica do Bitcoin.  Em sede de conclusões parciais, algumas afirmativas foram estabelecidas: (i) bitcoin não é moeda eletrônica, bem 
como se verifica uma grande insegurança sobre seu lastro, causando grandes – e veladas – ameaças à estabilidade do mercado financeiro; (ii) 
bitcoin não é título de credito, pois descaracterizado como um todo de elementos principiológicos que definem um titulo de crédito, podendo, no 
máximo, tangenciar ser um “titulo” que atribuiu ao seu titular um crédito; (iii) em que pese distorções conceituais, em princípio, também não 
pode ser, o Bitcoin, um valor mobiliário, mas nada impede que venha a ser por definição legal. Enfim, muito ainda há que se considerar, visto ser 
o Bitcoin, apenas um(a) tecnologia/moeda/...dentre tantos outros que posteriormente a sua criação vieram a fazer parte virtualmente do mundo 
real.
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