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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é estudar as plataformas de negociação de criptoativos pelo viés da 
proteção do investidor e de políticas voltadas para a prevenção à lavagem de dinheiro e 
financiamento do terrorismo. Quer-se compreender em que medida os indivíduos estão 
protegidos ao transacionarem por meio de tais plataformas. Isso porque o uso do blockchain 
vem crescendo muito nos últimos anos, de modo que a emissão e negociação de ativos 
criptografados se tornaram uma prática do mercado. Para tanto, buscou-se comparar as 
atividades prestadas pelas plataformas com aquelas exercidas pelas corretoras de valores 
mobiliários e pela entidade administradora do ambiente de Bolsa, tendo em vista os 
mecanismos regulatórios impostos para proteção do investidor e prevenção à lavagem de 
dinheiro. Essa comparação justifica-se porque as atividades ofertadas pelas cryptoexchanges 
muito se assemelham com essas entidades. Desta feita, realizou--se uma descrição da 
tecnologia blockchain, seu funcionamento e surgimento, bem como os princípios e as bases 
que sustentam esse protocolo. Analisados os conceitos básicos e compreendido o que são 
os criptoativos, buscou-se examinar profundamente as criptoexchanges, tanto centralizadas 
quanto as descentralizadas. Só então é que foi possível realizar a comparação almejada neste 
trabalho a partir da regulação da CVM e dos Manuais de Operações da Bolsa, além da 
legislação aplicável. Constatou-se que há certa confusão e mesmo fusão entre as atividades 
realizadas pela Bolsa e pelas corretoras em um só agente: as criptoexchanges. Foram 
analisados os Termos de Uso e as Políticas de Privacidade de diferentes plataformas para 
compreender o funcionamento e o negócio que exercem. Sob o ponto de vista de proteção do 
investidor, a análise comparativa sugere que este não está igualmente protegido em relação 
aos deveres de melhor execução de ordens, à suitabilty e aos mecanismos de ressarcimento 
de prejuízos, mas há proteção em relação à execução instantânea de ordens, as quais são 
colocadas pelos investidores, de modo que determinados riscos associados à janela de 
liquidação se encontram minimizados. Há menor assimetria informacional em relação aos 
valores e produtos disponíveis no mercado. Sob o ponto de vista da prevenção à lavagem, 
pode-se afirmar que as plataformas centralizadas e mesmo determinadas plataformas 
descentralizadas demonstram entender a importância dessas políticas e buscam implementá-
las ao requerer um cadastro mais ou menos completo dos usuários, ainda que não sejam 
enquadráveis entre os sujeitos que têm obrigações legais de observar as normas de 
prevenção à lavagem de dinheiro. 
 
PALAVRA-CHAVE: Criptoexchanges, Blockchain, plataformas de negociação, criptoativos, 
mercado de capitais, mercado secundário, corretoras, Bolsa, proteção do investidor, 
prevenção à lavagem de dinheiro.  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The aim of this research is to study the platforms designated for the negotiation of cryptoassets 
- the cryptoexchanges – focusing on investor protections and their anti-money laundering 
policies. We want to understand to what extent individuals are protected when trading through 
such platforms. This concern is justified by the fact that the use of blockchain has been on the 
rise in recent years. Therefore, cryptoasset emission and transactions have become a 
common practice of the market. To do so, we seek to compare the activities provided by the 
platforms with those done by securities brokerage firms and by securities exchanges, keeping 
in mind the regulatory mechanisms imposed to protect the investors and prevent money 
laundering. This comparison is justified by the fact that the services offered by the 
cryptoexchange resemble those executed by securities exchanges and brokers on the 
traditional capital market. In order to do this research, we first developed a description of 
blockchain technology, the way it operates, how it was created, as well as the basis and the 
principles that underpin the protocol. Analyzing basic concepts and understanding what are 
cryptoassets, we sought to develop an undertanding of both centralized and decentralized 
cryptoexchanges. Only then was it possible to make the comparison that we proposed based 
on CVM’s regulations, the Stock’s Exchange Manual of Operations, and the applicable 
legislation. We could verify that there the activities carried out by cryltoexchanges resembles 
those executed by the Stock Exchange and by brokerage firms, in some sense the 
cryptoexchanges are a mix from both oh them. We analyzed the Terms of Use and Privacy 
Policies of different platforms in order to understand both the operational and their business 
sides. Regarding investor protection, the comparative analysis suggests that the investor is 
not equally protected from referring to the duties of best execution imposed on brokers, 
suitability and mechanisms of compensation the losses. They are protected against liquidation 
risks because they count as an instant settlement. Risk associates within the settlement 
window are reduced as well as there is less informational asymmetry. Considering money 
laundering prevention policies, it can be said that centralized platforms and even certain 
decentralized ones demonstrate concerns about it. They are preoccupied about implementing 
mechanisms to avoid criminal activities. One of these mechanisms is requiring users to register 
on the platform, providing personal information.     
 
 
KEY WORDS: Cryptoexchanges, Blockchain, platforms, criptoassets, securities market, 

secondary market, broker, exchange, investor’s protection, anti-money laudering. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo passa constantemente por mudanças e inovações decorrentes da 

implementação de novas tecnologias ou do desenvolvimento de novas formas de execução 

de processos tradicionais. Os efeitos dessas mudanças são sentidos cotidianamente pela 

população mundial, tanto superficial como intensamente, impactando, inclusive, na forma de 

organização das sociedades e nas relações humanas. Esse é o caso das alterações causadas 

pelas Revoluções Industriais, por exemplo, ou pela internet, ou ainda pela emergência de uma 

Sociedade da Informação. Nesse contexto, está a formação de uma sociedade globalizada, 

cujo fluxo de informação, por ser livre, altera decididamente os negócios e as relações 

financeiras, formando um emaranhado global de trocas.  

Nos últimos 50 anos, as inovações passaram a ser introduzidas em uma velocidade 

inédita, impactando diretamente a rotina dos sujeitos em um tempo recorde. Segundo dados 

publicados pela ONU, em dezembro de 2018, cerca de 3,9 bilhões de pessoas tinham acesso 

à internet ao redor do mundo, ou seja, um pouco mais da metade de população mundial.1 Isso 

significa que cerca de 4 bilhões de pessoas estão conectadas umas às outras de alguma 

forma e que são diretamente impactadas pelas informações e atividades realizadas de forma 

digital, suavizando o conceito de barreiras nacionais para o estabelecimento de relações 

comerciais e econômicas.  

No entanto, em se tratando de mudanças, não devemos nos focar apenas nos 

benefícios, pois, em campos altamente regulados e burocratizados, as inovações causam 

confusões e levam à sobreposição de diferentes mercados; com isso, as atividades passam 

a ser reguladas por diferentes agentes ou aquelas cujos limites e diferenças eram 

considerados já bem delimitados perdem essa posição de certeza. 

O blockchain, causou uma grande disrupção 2  na maneira de realizar transações 

econômicas e atividades financeiras, inovando até mesmo na forma de representação dos 

ativos financeiros, os quais passaram a ser digitais e criptografados. Essa rede de blocos 

                                                
1G1. Mais da metade da população mundial usa internet, aponta ONU, 07 dez. 2018. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/12/07/mais-da-metade-da-populacao-
mundial-usa-internet-aponta-onu.ghtml>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
2 A expressão “disrupção” diz respeito a uma mudança repentina pela qual um processo/atividade era 
realizado. Já as expressões “tecnologia disruptiva” ou “inovação disruptiva”, que serão muito utilizadas 
neste trabalho, vêm sendo aproveitadas frequentemente entre aqueles que transitam nos espaços de 
desenvolvimento tecnológico e/ou criação de novas aplicações e soluções para atividades 
anteriormente realizadas de forma diferente. A disrupção é algo que causa a alteração do curso normal 
de um processo e restaura o que antes era esperado por um processo diferente. No caso de atividades 
disruptivas, no contexto de startups e atividades empresariais, são as inovações criadas a fim de 
reformular completamente a forma pela qual certas atividades são prestadas, de forma a resolver um 
problema antigo.    
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nada mais é do que um protocolo distribuído,3 baseado em uma rede peer-to-peer, ou seja, 

uma rede administrada por pares, os quais contribuem por meio da verificação e validação 

das transações que se pretendem registrar. Os participantes transacionam por meio de 

pseudônimo através de um sistema de criptografia dual de chaves públicas e privadas, o que 

garante a segurança das operações.  

No Brasil, esses novos mercados de criptoativos operam à margem da estrutura 

regulatória vigente, sob a justificativa de não se enquadrarem nos tipos descritos no sistema 

jurídico, bem como de prestarem serviços diversos daqueles regulados. É a partir dessa 

constatação que se coloca o objetivo deste trabalho. 

O sucesso da tecnologia é facilmente verificado por meio dos valores que o mercado 

movimenta. Somando-se o volume diário de transações das três maiores exchanges do 

mundo (Binance, OKEx e DigiFinex), chega-se a um valor próximo de $1.225.943.777 

dólares.4  

O valor total de mercado dos criptoativos chega a cerca de $113 bilhões de dólares.5 

O seu crescimento se deu em decorrência da grande valorização do bitcoin em 2017, que 

chegou perto de 1.800%. Segundo dados declarados pela Mercado Bitcoin, em 2017, a 

exchange tinha 200 mil investidores cadastrados, e a previsão era chegar aos 800 mil em 

2018, um crescimento vertiginoso. Além disso, a empresa viu o movimento diário passar de 

R$105 milhões, em 2017, para R$120 milhões, no começo de 2018. O mesmo aconteceu na 

Foxbit, cujo movimento diário passou de 15 a 20 milhões para 120 milhões de reais por dia.6 

Entre o final de 2017 e o começo de 2018, o número de CPFs cadastrados nas 

exchanges brasileiras superava em mais do que o dobro o número de investidores 

cadastrados na Bolsa. Somando os números de sujeitos cadastrados nas três maiores 

exchanges brasileiras, havia 1,4 milhão de pessoas cadastradas em dezembro de 2017, o 

que é mais do que o dobro dos 619 mil investidores cadastrados na Bolsa de Valores 

                                                
3 A ideia de rede distribuída diz respeito à forma pela qual o protocolo blockchain é operacionalizado e 
para o que foi idealizado: um sistema que permite a realização de transações de maneira confiável e 
eficiente sem a intervenção de qualquer autoridade central. Ou seja, são os próprios participantes da 
rede quem validam as operações e o fazem de forma distribuída, pois cada indivíduo possui todos os 
registros em seu computador, de maneira que, havendo um ataque a um computador, todo o registro 
continua existindo nos demais. Há quem entenda que este seria um protocolo descentralizado, porém 
uma rede descentralizada não contém elos de ligação entre todos os pontos, havendo pequenos focos 
de centralização, de forma que o ataque a um deles comprometeria parte das transações e dos 
registros.  
4 Segundo dados retirados com referência em 04 fev. de 2019, o volume diário de transações da 
Binance foi de $531.790.647; da OKEx foi de $376.349.267; e da DigiFinex foi de $318.803.863. 
(Disponível em: <https://coinmarketcap.com/exchanges/volume/24-hour/>. Acesso em: 04 fev. 2019.)  
5 Segundo dados retirados em 04 fev. de 2019 do site: <https://coinmarketcap.com>.  
6 BRANT, Danielle; PORTINARI, Natália. Moeda virtual supera Bolsa em número de investidores. Folha 
de S. Paulo, 18 dez. 2017. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1944115-
moeda-virtual-supera-bolsa-em-numero-de-investidores.shtml>. Acesso em: 10 jan. 2019.  
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brasileira, B3 e também em relação aos investidores em títulos públicos que somavam 518 

mil em novembro de 2017.7   

Com a introdução dos ativos digitais criptografados – criptoativos –, perdeu-se parte 

do referencial teórico e legal capaz de definir um conceito de propriedade e de ativos 

financeiros. No mundo do blockchain, a máxima é a busca pela representação de todo e 

qualquer ativo de forma eletrônica e criptografada. Nesse sentido, discute-se 

corriqueiramente, entre as autoridades reguladoras ao redor do mundo, bem como no mundo 

acadêmico, qual seria a natureza jurídica desses ativos. Embora esse não seja o foco do 

presente trabalho, a dúvida e a discussão quanto a essa natureza – se seriam moedas virtuais, 

sistemas de pagamento, ativos financeiros, valores mobiliários, títulos de crédito ou 

commodities – tornou-se preocupação dos maiores agentes reguladores, como é o caso da 

SEC (Securities Exchange Comission) e do Banco Mundial. 

A negociação e a execução de transações com criptoativos pode ocorrer diretamente 

entre os indivíduos por meio de um protocolo blockchain ou por plataformas criadas 

especificamente para tais fins. Essas plataformas são conhecidas como criptoexchanges e 

surgiram, na realidade, como porta de entrada dos sujeitos para o mundo dos criptoativos, 

permitindo a compra destes por meio de moeda corrente nacional – fiat currency. Além disso, 

permitem acabar com um dos maiores problemas da transação direta entre indivíduos e que, 

por muito tempo, não permitiram a popularização dos criptoativos: a falta de confiança noss 

outros indivíduos com quem se negociava. Um sujeito que desejasse comprar um bitcoin, por 

exemplo, precisaria encontrar outro sujeito desejando vendê-lo, realizar uma transferência 

bancária para a conta deste vendedor e confiar que ele enviaria o bitcoin para o endereço 

público do comprador, ou seja, este dependeria da honestidade de um vendedor 

desconhecido em uma operação cujos valores envolvidos poderiam ser muito altos. Assim, 

por meio das criptoexchanges, tem-se a certeza de que a transação será executada e ambas 

as partes cumprirão o que fora acordado.  

Inicialmente, as transações eram realizadas diretamente entre os sujeitos, o que se 

dava pessoalmente, por meio de encontros físicos, no quais o comprador entregava o dinheiro 

em moeda corrente nacional e o vendedor, os ativos criptografados. O encontro entre sujeitos 

que querem comprar e/ou vender pode ser feito em fóruns on-line de redes sociais ou mesmo 

por meio de sites especializados nisso, como é o caso do Local Bitcoin, que analisa inclusive 

a localização geográfica das pessoas, facilitando o possível encontro físico.  

                                                
7 GOMES, Helton Simões; LAPORTA, Taís. Bitcoin já tem mais que o dobro de investidores da bolsa 
no Brasil. G1, 20 jan. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/educacao-
financeira/noticia/bitcoin-ja-tem-mais-que-o-dobro-de-investidores-da-bolsa-no-brasil.ghtml>. Acesso 
em: 10 jan. 2019.  
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Ao encontrar alguém que queira realizar a mesma operação, abre-se espaço para que 

os usuários se comuniquem diretamente e combinem sobre como realizar a transação. Este 

é um método muito eficiente para pequenas transações. Isso porque a transação somente é 

verdadeiramente confirmada após a validação de 2/3 dos blocos pela rede. Além de ser 

benéfico para quem busca o anonimato frente às autoridades locais.8      

O blockchain busca acabar com a intermediação, o que é sentido de maneira assídua 

no mercado de criptoativos. Apesar da introdução de figuras destinadas a uma espécie de 

intermediação – as criptoexchanges –, muito da sofisticação tradicional e burocrática 

encontrada no setor de ativos financeiros9 deixará de existir. Comparando-se os espaços de 

negociação de criptoativos e os espaços de negociação de títulos e valores mobiliários, mais 

especificamente as ações, verifica-se a supressão de certos serviços e/ou agentes, como as 

corretoras ou os serviços prestados pelas administradoras de mercado. Isso precisa ser 

considerado pelos entes reguladores, principalmente pelo potencial que apresentam para 

alocar maiores riscos ao investidor, o qual muitas vezes não tem qualquer conhecimento sobre 

o funcionamento deste mercado. Ainda que o mercado de capitais não seja analisado, as 

criptoexchanges, ao facilitarem o encontro entre compradores e vendedores de criptoativos, 

substituem agentes já existentes e não são submetidas às mesmas normas regulatórias.   

Importa notar que um dos objetivos do blockchain é justamente funcionar, ele mesmo, 

como protocolo de confiança, de forma que intermediários não sejam necessários, nem 

mesmo as criptoexchanges. A verificação da identidade e o estabelecimento de confiança 

passam a ser de responsabilidade do protocolo.  

Uma das grandes inovações introduzidas pelo blockchain diz respeito à possibilidade 

de realizar operações transnacionais sem quaisquer dificuldades atinentes às burocracias 

locais ou àquelas destinadas a transações internacionais. Isso porque as operações são 

distribuídas sem que haja uma definição da jurisdição aplicável, o que é benéfico em um 

primeiro momento, mas pode se mostrar um dos pontos frágeis do blockchain em se tratando 

de proteção do investidor e possibilidade de cobrança ou investigação, no caso de eventuais 

furtos ou outros problemas.   

Um dos maiores problemas do sistema financeiro global diz respeito justamente às 

transações internacionais e remessas internacionais de dinheiro. Hoje, uma multinacional 

mantém contas bancárias em diferentes países para facilitar suas operações; porém, quando 

almeja enviar recursos de uma subsidiária para outra, isso pode levar dias. Mesmo transações 

                                                
8  NAYARANAN, Arvind et al. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – A comprehensive 
introduction. Princenton: Pricenton University Press, 2016. p. 181-182. 
9 A expressão ativos financeiros será utilizada ao longo deste trabalho de maneira generalizada, 
fazendo alusão a todos os ativos que tenham natureza financeira, como os valores mobiliários.  
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com cartão de crédito podem levar mais de um dia para serem liquidadas, dado que entre o 

comprador e a loja há inúmeros intermediários.10  

Conforme dito por Eric Vorfhees, um dos pioneiros do blockchain e crítico do sistema 

bancário, leva menos tempo mandar uma carta para a China do que fazer uma transferência 

bancária, mesmo sendo o dinheiro digital.11 Isso explica a grande quantidade de postos da 

Wester Union ao redor do mundo, quando mais da metade da população mundial já tem 

acesso à internet.12 Essa questão se mostra ainda mais grave se for levado em consideração 

que o Sistema Financeiro Global movimenta cifras acima dos trilhões de dólares por dia, o 

que se torna um problema que clama por uma solução.13 O mesmo fenômeno pode ser 

verificado na compra de ações: a negociação pode acontecer em segundos, porém a 

liquidação poderá levar dias para se concretizar. Uma das soluções encontradas está 

justamente no blockchain.  

O rompimento com parte da lógica vigente no mercado tradicional torna necessário ao 

regulador compreender as inovações e repensar a atual estrutura de mercado, a fim de 

determinar o que será permitido e o que será proibido. No entanto, ao mesmo tempo em que 

não se pode obstar a expansão da inovação tecnológica, não se pode permitir que o 

desconhecimento técnico em relação à tecnologia e ao seu funcionamento levem à infração 

à norma ou mesmo à arbitragem regulatória.  

Essa análise se mostra necessária, em grande parte, em decorrência da importância 

econômica que os criptoativos estão assumindo; porém, as consequências jurídicas e 

econômicas ainda não foram pensadas, sendo necessário, então, entrarem para a agenda de 

preocupação dos reguladores.  

A tecnologia tem importante impacto no mercado de capitais, modificando e 

influenciando sua estrutura, e trazendo inovações quanto aos instrumentos financeiros, aos 

serviços oferecidos aos investidores e às formas de negociar. Em razão da evolução 

tecnológica, a apregoação em espaços físicos restritos evoluiu para a negociação eletrônica, 

o que levou à reestruturação de todo o sistema, de seus participantes e dos mecanismos de 

compensação e liquidação das operações.  

Uma das modificações introduzidas pelas inovações diz respeito ao papel exercido 

pelos agentes de intermediação. Se no pregão viva voz as corretoras eram os únicos agentes 

a terem acesso às Bolsas (de forma direta e indireta), as quais funcionavam como espaços 

                                                
10 TAPSCOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution: how the technology behind bitcoin is 
changing money, business and the world. Toronto: Portfolio, 2016. p. 155.  
11 “Interview with Vikram Pandit, August 24, 2015.” 
12 TAPSCOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution: how the technology behind bitcoin is 
changing money, business and the world. Toronto: Portfolio, 2016. p. 159. 
13 TAPSCOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution: how the technology behind bitcoin is 
changing money, business and the world. Toronto: Portfolio, 2016. p. 155. 
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físicos para transação de valores mobiliários; com o tempo, o acesso remoto permitiu que 

novos sujeitos tivessem conhecimento sobre o que ocorre nos sistemas de negociação e 

pudessem deles participarem, o que evidencia uma redução no papel exercido pelos agentes 

responsáveis pelas atividades de intermediação.  

As negociações eletrônicas são muito mais velozes e seu crescimento justifica- -se em 

uma economia global na qual negócios internacionais são cada vez mais comuns. Assim, a 

evolução no sistema busca estreitar laços e reduzir fronteiras, permitindo transações em 

âmbito global de forma cada vez mais segura. Mas, se de um lado, verifica-se que a tecnologia 

cria formas de facilitar as transações, tornando-as mais eficientes e permitindo maior 

acessibilidade; de outro, com ela, surgem novos riscos a serem mitigados por meio da 

regulação e de outras formas de intervenção que buscam organizar o mercado para garantir 

a sua segurança. 

O investidor, enquanto poupança popular do qual as empresas se valem para se 

capitalizarem, sempre foi considerado um sujeito em posição vulnerável, principalmente após 

a crise de 1929, quando a regulação passou a ser pela informação, ou seja, a transparência 

e a divulgação de informação pelas companhias tornaram-se necessárias. A partir desse 

momento, o investidor se viu perdido frente à grande quantidade de informações que eram 

despejadas todos os dias, não podendo mais tomar decisões racionais por não saber no que 

deveria prestar atenção. Isso levou ao surgimento de inúmeros intermediários, a quem caberia 

formar uma rede de responsabilidades e ajudar o investidor a entrar no mercado. Desta feita, 

inúmeros mecanismos de proteção ao investidor foram desenvolvidos, principalmente por 

meio de obrigações imputadas aos intermediários do mercado de capitais e do mercado de 

Bolsa; como é o caso da suitability, do registro de ordens, da comprovação de execução da 

ordem, etc. 

A negociação eletrônica permitiu que as transações ocorressem de maneira mais 

direta, sendo possível ao investidor controlar pessoalmente seus investimentos e 

rendimentos, e compreender o comportamento do mercado. Ao intermediário, passou a ser 

imputado um novo papel: o de gatekeeper,14 um controlador e fiscalizador do cumprimento 

das normas pelos investidores, além de gerenciar os riscos.  

                                                
14 A expressão gatekeeper no mercado de capitais passou a ser ostensivamente utilizada após a Crise 
Subprime em 2008, quando se passou a ser necessário instituir sujeitos responsáveis por serem os 
“guardiões do mercado”. A tradução literal do termo é o “cuidador dos portões”, ou seja, o porteiro do 
mercado de capitais ou de certas relações que sejam estabelecidas neste mercado. No caso dos 
intermediários, estes assumem o papel de guardiões do mercado, de sua integridade, transparência e 
funcionamento, bem como da proteção dos investidores, para o que limitam a entrada de novos 
intermediários e de investidores disposto a negociar nesses ambientes. São fiscais do mercado. Para 
mais informações sobre esta posição ler: HAENSEL, Taimi. A Figura dos Gatekeepers: aplicação às 
instituições intermediárias do mercado organizado de valores mobiliários brasileiro. São Paulo: 
Almedina, 2014.   
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Uma maior autonomia concedida aos investidores, principalmente aos qualificados, 

também gerou um movimento de busca pela descentralização das atividades, com sistemas 

menos intermediados, por meio dos quais fosse dada mais liberdade para a inserção de 

ordens no sistema e o controle da execução de suas negociações. Isso se materializou no 

que é conhecido como sistema home broker15 e que se amplia na independência concedida 

pela tecnologia blockchain, cuja validação de operações depende exclusivamente dos 

participantes da rede.  

Apesar de todas as referidas mudanças, há uma constante a ser considerada: 

mantiveram-se sempre vivas as preocupações regulatórias em mitigar os eventuais riscos 

surgidos com a tecnologia e com as mudanças pelas quais os mercados passaram, bem como 

em proteger os investidores. 

Este trabalho traz uma contribuição ao campo de conhecimento a respeito da forma 

de operacionalização da negociação de criptoativos por meio das plataformas destinadas a 

este fim, aqui denominadas de exchanges, por meio da organização de informações 

fragmentadas e ainda não reunidas na literatura jurídica. O objetivo deste estudo é jogar luz 

sobre a complexidades e as novidades deste novo mercado, para que reguladores e 

operadores do direito possam agir de forma a garantir que o investidor continue protegido 

mesmo que os paradigmas e princípios da regulação precisem ser adaptados. Para melhor 

compreender a questão da proteção de investidores, o estudo fará uma comparação do 

mercado de criptoativos negociados nas plataformas com o mercado tradicional, o que ainda 

não foi realizado. 

A descrição de como funciona o novo mercado será feita por meio da análise de  

documentos disponibilizados pelas plataformas para os usuários, os Termos de Uso e as 

Políticas de Privacidade, nos quais consta parte da prática dessas plataformas e por meio dos 

quais as empresas explicam os serviços prestados aos seus futuros clientes. Esta análise 

documental se justifica na medida em que não há um padrão para a atuação das plataformas, 

que constituem cada qual um modelo de negócio próprio e único. Além disso, determinadas 

informações foram retiradas de sites e blogs especializados na matéria, sendo esses os dados 

existentes e disponíveis hoje sobre o tema pesquisado.  

Tendo em vista a necessidade de comparação deste novo mercado com a atuação 

dos intermediários no mercado tradicional, tendo como foco os instrumentos criados pela 

                                                
15 O home broker é um sistema de negociação eletrônico introduzido nos mais diversos ambientes de 
negociação por meio dos quais é facultado ao investidor controlar, ele mesmo, seus investimentos, 
tomando-se decisões sobre desinvestimento, compra e venda de ativos, bem como fazendo-se análise 
do mercado. Porém, apesar de parecer mais uma opção para a desintermediação das atividades 
financeiras, o investidor somente tem acesso a este sistema (o qual ao final permite o acesso ao 
sistema de negociação da Bolsa), por meio de uma corretora, sendo esta a última responsável pelas 
atividades realizadas e obrigações assumidas pelos investidores.  
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regulação para proteção do investidor e implementação de políticas de prevenção à lavagem 

de dinheiro, serão analisadas as instruções específicas da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) e os Manuais de Operação da Bolsa de Valores (B3), além das demais legislações 

aplicáveis. É importante pontuar que não se pretende fazer aqui uma avaliação da efetividade 

e aplicação desses institutos, mas tão somente conhecendo sua existência, verificar sua 

aplicabilidade no mercado de exchanges.  

A pergunta de pesquisa que se coloca é: Quais são as preocupações regulatórias que 

se deve ter em termos de proteção ao investidor e prevenção à lavagem de dinheiro no tocante 

à negociação de criptoativos por meio de plataformas centralizadas e descentralizadas?  

A hipótese formulada e a qual se pretende testar é a de que o usuário das plataformas 

de negociação de criptoativos não está devidamente protegido nem pela tecnologia nem por 

uma regulação específica; ou está menos protegido que o investidor do mercado tradicional. 

Somado a isso, na continuidade do que se formula como hipótese de pesquisa, quer-se testar 

também a ideia de que as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro podem não ser 

observadas pela dificuldade que se tem de fiscalizar e monitorar seu cumprimento por serem 

institutos, de forma que a utilização deste mercado para prática de lavagem pode ser 

facilitada. 

Para responder à pergunta da pesquisa, será necessário refletir sobre a tecnologia em 

si, seu funcionamento e como surgiram as exchanges, além de definir os diferentes tipos de 

exchanges e qual o papel que assumem, hoje, no mercado de criptoativos.  

Para compreender as plataformas, mostrou-se necessário realizar a análise de como 

se dá a proteção do investidor e a prevenção à lavagem de dinheiro nesses mercados a partir 

dos Termos de Uso disponíveis nas plataformas de negociação. Estes são os documentos 

com os quais os usuários precisam concordar antes de utilizar os serviços das exchanges, 

nos quais constam todas as regras de funcionamento e execução dos serviços contratados e 

são a forma encontrada pelas plataformas para regular as suas atividades.  

Conforme será verificado, em linhas gerais, as disposições dos termos de uso seguem 

um mesmo padrão e linha de preocupação com o usuário e com a proteção da própria 

plataforma. A importância da análise desses documentos privados decorre do fato de que esta 

atividade ainda não está regulada de maneira específica no Brasil e em outros lugares do 

mundo. Hoje, as plataformas funcionam cada uma à sua maneira, constituindo diferentes 

modelos de negócios. Portanto, os Termos de Uso foram a maneira que encontramos para 

nos aproximarmos da prática das exchanges. Além disso, foram analisados os casos e 

escândalos envolvendo as criptoexchanges e as soluções encontradas pelas empresas e pelo 

Direito nesses casos.  

Para responder à pergunta da pesquisa também foi necessário verificar um outro 

espaço de investimento regulamentado – cuja proteção do investidor é um dos objetivos das 
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normas disciplinadoras – e compará-lo ao que se passa no caso das criptoexchanges. Optou-

se por fazer uma comparação com a proteção existente para indivíduos que investem em 

ações no mercado de Bolsa no Brasil, bem como as regras de prevenção à lavagem de 

dinheiro por meio da compra de ações, o que somente é possível por corretoras e por meio 

da utilização de toda a infraestrutura de mercado criada pela regulação em conjunto com as 

normas internas da Bolsa. Essa escolha se deve à hipótese de que a tecnologia não seria 

capaz de substituir certas funções do mercado tradicional, e ao confundir as atividades de 

Bolsa e corretora, o investidor estaria, em certa medida, desprotegido no caso de investimento 

em criptoativos.  

Assim, será analisada a regulação aplicável à intermediação no mercado secundário,16 

a partir da descrição das funções, dos papéis exercidos pelas corretoras e dos serviços 

prestados pelas administradoras de mercado de Bolsa, sempre tendo em mente os objetivos 

de proteção do investidor e de prevenção à lavagem de dinheiro. Essa análise será feita em 

relação aos mecanismos criados pela regulação, sem que se proceda a uma análise valorativa 

da eficiência dos instrumentos de proteção do investidos e prevenção à lavagem de dinheiro.  

Importante ressaltar que a comparação das atividades realizadas e da forma de 

proteção ofertada ao investidor no caso de corretoras e Bolsa frente às criptoexchanges se 

faz por questão metodológica, não por se acreditar que os criptoativos têm natureza jurídica 

de valores mobiliários, o que nem mesmo se pretende discutir nesse trabalho. A discussão 

jurídica acerca das características e da natureza dos ativos criptografados é profunda e vem 

sendo amplamente estudada e analisada por órgãos reguladores e pesquisadores ao redor 

do mundo.17 Assim, a utilização dos serviços de corretoras de títulos e valos mobiliários e de 

Bolsas é apenas uma proxy de comparação útil e viável que se encontrou.  

Justifica-se, também, a escolha desta medida comparativa – as atividades prestadas 

por corretoras e Bolsas no mercado de capitais – porque as atividades ofertadas pelas 

cryptoexchanges muito se assemelham a ela, principalmente às corretoras, apesar de o seu 

nome fazer referência às Bolsas, por chamar-se exchange. Além disso, a proteção do 

investidor é um dos objetivos do mercado de capitais e este é um dos espaços em que há 

mais proteção do investidor. A proteção do investidor é, tradicionalmente, um tema central do 

                                                
16 A escolha de não estudar todo o mercado, primário inclusive, ou questões de acessibilidade, diz 
respeito à verticalização do tema e ao fato de que na pós-negociação estão os maiores riscos das 
transações e o maior custo de infraestrutura, o qual não permite a entrada de novos players no 
mercado. Nesse sentido, o foco do custo de infraestrutura é a clearing, mas também serão analisados 
outros sujeitos de intermediação, cuja função decorre de inovações tecnológicas e que visam proteger 
o mercado e os investidores, conforme os objetivos da regulação.  
17 A visão e o tratamento que vêm sendo dados aos ativos criptografados ao redor do mundo variam 
muito. A biblioteca do Congresso dos Estados Unidos reuniu as mais diversas iniciativas em seu site. 
Informações disponíveis em: <https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php>.  
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mercado de capitais,18 sendo as normas desenvolvidas com base em escândalos e crises 

pelas quais os mercados passaram, formando, com isso, um sistema normativo 

extremamente protetivo e preventivo.  

Ainda que em um futuro próximo se conclua que os criptoativos não têm natureza de 

valor mobiliário ou que sua dinâmica não é comparável ao que acontece com as ações no 

mercado de Bolsa, optou-se por realizar esta aproximação entre os dois espaços. Mesmo que 

se diga que o mercado de Bolsa é altamente desenvolvido, com uma infraestrutura de controle 

e segurança muito próprios e sofisticados, optou-se por meio do presente trabalho comparar 

os dois espaços, principalmente levando em consideração a estrutura de proteção ao 

investidor e os instrumentos desenvolvidos no mercado de capitais. 

Ao analisar a função de um agente de intermediação, é necessário compreender em 

que medida e de que maneira ela busca prevenir riscos e proteger os investidores. Há 

determinadas atividades, por exemplo, voltadas para evitar uma quebra da Bolsa de Valores, 

enquanto outras têm por objetivo garantir a titularidade e a existência do ativo negociado, ou 

seja, voltam-se muito mais para a proteção de um sujeito singular – o investidor. Desta feita, 

a descrição da intermediação feita pelas corretoras na negociação e pós-negociação será 

realizada pelo enfoque da proteção do investidor, considerando as intenções dos investidores 

e todos os riscos envolvidos.  

A escolha pelo estudo da intermediação justifica-se na medida em que a maior parte 

das inovações tecnológicas no mercado de capitais acaba concentrando-se nessa atividade, 

justamente porque é o ambiente em que há uma gama maior de riscos envolvidos e mais 

burocracia, ou seja, é uma grande oportunidade de gerar melhorias e simplificações ao 

sistema.19  

Na sequência, a escolha pelo estudo do mercado de criptoativos ocorre porque este 

tem se mostrado de grande relevância para a economia global, sendo o blockchain 

representante de uma revolução tecnológica notória em diversos campos do conhecimento, 

principalmente na economia. Por exemplo, o fato de a Binance (empresa de criptoativos) ter 

                                                
18 COFFEE, John C.; SELIGMAN, Joel; SALE, Hillary. Securities Regulation. Cases and materials. 
10. ed. New York: Foundation Press, 2007. 
19 Nesse sentido, estão os sistemas de negociação eletrônicos, a escrituração de ativos com ulterior 
registro eletrônico, os sistemas de negociação em alta frequência (HFT), o home broker, etc. Para mais 
informações sobre tecnologia e inovação no mercado secundário de capitais, principalmente em 
relação ao HFT na negociação de ativos ler: COSTA, Isac Silveira da. High Frequency Trading (HFT) 
em Câmera Lenta: compreender para regular. Dissertação de Mestrado, FGV-SP, 2018. Disponível 
em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/20720/COSTA%2c%20Isac.%20HFT%2
0-%20Compreender%20para%20Regular%20%282018%29.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. 
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lucros mais elevados que o Deustche Bank no primeiro trimestre de 2018 sugere o potencial 

deste novo mercado de criptoativos.20 

A descrição começará, no primeiro capítulo, pela compreensão do fenômeno e do 

funcionamento da tecnologia blockchain, perpassando pelos seus conceitos mais básicos e 

analisando seu surgimento por meio do bitcoin. Em seguida, serão apreciadas as diferentes 

aplicações do blockchain, principalmente enquanto sistema que possibilita uma forma 

alternativa de captação de recursos. Nesse sentido, buscar-se-á compreender o conceito de 

criptoativos e suas diferentes categorias, para só então analisar a forma como se dá a 

negociação de criptoativos e a inserção das plataformas conhecidas como criptoexchanges. 

O segundo capítulo do trabalho dedica-se exclusivamente à organização do tema 

relacionado às criptoexchanges como plataformas para negociação de ativos, diferenciando-

as entre as centralizadas e as descentralizadas, a partir do detalhamento das diferentes 

maneiras de funcionamento e os possíveis serviços a serem prestados. Essa seção se mostra 

de suma importância para a posterior comparação com o sistema tradicional de intermediação 

sob o viés de proteção do investidor e prevenção à lavagem de dinheiro. Questões como o 

funcionamento do cadastro de clientes, as informações fornecidas pelos usuários, a forma de 

entrada para o mundo dos criptoativos e os riscos destas atividades são parte das ideias que 

serão exploradas para que seja possível, na próxima seção, compará-las com os 

intermediários do mercado tradicional e as obrigações a eles impostas. 

Desta feita, o terceiro capítulo tratará da proteção do investidor e da prevenção à 

lavagem de dinheiro no mercado tradicional em comparação com a realidade que se verifica 

no caso das exchanges centralizadas e descentralizadas. Inicialmente, será feita uma 

descrição das atividades prestadas pelas corretoras e pelas Bolsas, de modo que será 

possível compreender que, em certa medida, as criptoexchanges são uma mistura de ambos 

agentes, causando pequena confusão quanto aos deveres e às obrigações que devem ser 

assumidos. Só então é que serão analisadas as obrigações impostas pela regulação aos 

agentes do mercado tradicional quanto à proteção do investidor e prevenção à lavagem de 

dinheiro, sem que se proceda a uma valoração da efetividade desses mecanismos, em 

comparação com o que acontece hoje nas plataformas de criptoativos.   

 

 

 

 

 

                                                
20  YOUNG, Joseph. Crypto Exchange Binance is more profitable than Germany’s biggest Bank 
Deutsche. In: CCN, 26 abr. 2018. Disponível em: < https://www.ccn.com/binance-surpassed-germanys-
biggest-bank-deutsche-in-profitability>. Acesso em: 10 jan. 2018.  
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1. A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, OS CRIPTOATIVOS E A 
INFRAESTRUTURA DO SISTEMA: CONCEITOS PRELIMINARES 

1.1. A tecnologia blockchain e a sua relação com o bitcoin 

Em 2008, um dia após o início de uma grave crise no mercado financeiro, o mundo 

conheceu algo que, de início, não chamou muito a atenção do público em geral, mas, após 

10 anos, tem se mostrado um fenômeno global, no qual diversas pessoas apostam se tornar 

o futuro das relações sociais e econômicas: a tecnologia blockchain,21 lançada por meio da 

criptomoeda22 bitcoin.23 Essa nova moeda criptografada, chamada de bitcoin, introduziu ao 

público muito mais do que uma simples disrupção com o sistema financeiro nacional, com as 

sistemáticas de moeda corrente nacional e políticas monetárias. Junto à ideia de uma nova 

noção de dinheiro sem vinculação nacional, estava surgindo também a tecnologia blockchain, 

uma verdadeira revolução, que foi capaz de alterar as formas pelas quais as relações sociais, 

econômicas e políticas se estabeleceram e se desenvolveram até então, sem qualquer 

autoridade central ou ente controlador capaz de ditar regras, fiscalizar ou proibir determinadas 

atividades.  

O momento do lançamento do Bitcoin contribuiu muito para a sua popularização. A 

crise financeira de 2008 gerou um grande choque à sociedade global, levando ao 

desinvestimento em diversos setores da economia e à quase quebra de grandes bancos 

norte-americanos que estavam envolvidos em operações que ficaram conhecidas como 

subprime, os quais foram salvos pelo governo e autoridades centrais. A crise, somada ao 

socorro dado aos bancos, levaram os indivíduos a buscarem, cada vez mais, moedas e formas 

de investimentos alternativas que fossem independentes dos governos e das políticas de 

controle, como é o caso do próprio bitcoin. Ou seja, a desconfiança gerada sobre a atuação 

do Estado foi importante para o sucesso da moeda, o que se somou a problemas mais antigos 

e que também prescindiam de solução urgente, como é o caso do custo de transferência 

internacional de recursos. 

Além disso, no momento pós-crise, verificou-se um vertiginoso aumento das 

obrigações impostas pela regulação ao setor financeiro com o objetivo evitar problemas já 

conhecidos; o que, consequentemente, levou ao aumento no custo para a observação da 

                                                
21  ATZORI, Marcella. Blockchain Technology and Decentralized Governance: is the State still 
necessary?, 1º dez. 2015. p. 1. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709713>. Acesso em: 10 jan. 2019. 
22 O conceito de criptomoeda será melhor explorado no ponto 1.4.   
23 O uso da palavra Bitcoin escrita desta maneira é diferente do bitcoin sem a primeira letra maiúscula. 
No primeiro caso, está por se falar em todo o protocolo por detrás do bitcoin moeda, ou seja, a modela 
e o blockchain; enquanto que o bitcoin, com letra minúscula, simplesmente é a criptomoeda em 
questão.  
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regulação por parte das entidades financeiras. Dentre estes novos custos estão as obrigações 

relacionada à suitability. Ou seja, o setor, então, teve sua matriz de custos aumentada, mas, 

em contrapartida, a população teve seu poder aquisitivo significativamente reduzido, o que se 

somou a um aumento na taxa de juros de forma geral. 

Desta feita, se por um lado houve o aumento do custo para a manutenção das 

instituições financeiras, por outro era necessário reduzir o valor repassado para os 

investidores, os quais não mais detinham o mesmo poder aquisitivo. Uma possível saída, 

então, surgiu com o blockchain, o qual possibilita a troca de ativos de forma rápida, 

automatizada, com baixo custo e sem a necessidade de recorrer a autoridades centrais. 

Assim, o rápido crescimento do blockchain pode ser explicado tanto pela necessidade quanto 

pela oportunidade do momento.24 

As consequências disso são empresas que emitem ativos criptografados de maneira 

a se financiarem, sem que para isso precisem recorrer aos mercados de capitais tradicionais. 

Isso porque os ativos criptografados podem trazer o direito do uso futuro do produto da 

empresa ou conceder direitos políticos e econômicos de remuneração.25 Mas a grande aposta 

de quem os compra está, na realidade, na sua valorização futura no mercado. Ou seja, 

verifica-se uma atividade de emissão de algum tipo de ativo financeiro26, o qual é ofertado 

livremente ao público, negociado de maneira privada, sem que haja a aplicação de normas 

específicas para proteção dos investidores, havendo cláusulas de eleição de foro estrangeiro 

e mesmo de escolha pelo método da arbitragem para solução de controvérsias, de forma que 

se cria uma dúvida acerca da jurisdição responsável caso algum problema aconteça27 e sem, 

                                                
24 BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to developing business, law 
and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018. p. 7.  
25 Esta questão será melhor explorada no próximo ponto do trabalho.  
26  Os criptoativos aqui analisados poderão ter diferentes naturezas jurídicas a depender da 
determinação de cada país ou autoridade reguladora, de forma que esta é uma discussão ampla que 
não será explorada ao longo deste trabalho. Desta feita, fala-se em ativos financeiros latu sensu para 
fazer referência a tais ativos. Para informações atualizadas sobre a regulação de tais ativos ao redor 
do mundo, verificar o banco de dados do Congresso dos Estados Unidos: 
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php.  
27 Os contratos para compra desses ativos, bem como os Termos de Uso das plataformas que permitem 
a negociação desses ativos, se assemelham e poderão ser considerados contratos de adesão e, até 
mesmo, de consumo a considerar a visão do STJ sobre contrato de corretagem. Em qualquer dos 
casos, a eleição de foro estrangeiro e a cláusula arbitral poderão ser consideradas nulas e, portanto, 
desconsideradas, remetendo os casos ao judiciário brasileiro. A eleição de foro estrangeiro é 
considerada nula nesses casos por ser contrária ao disposto no artigo 6º do CDC, o qual estabelece 
ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus interesses em juízos, o que se soma 
aos princípios básicos deste código de proteção da parte vulnerável e hipossuficiente. Ainda, o Marco 
Civil da Internet, em seu artigo 8º inciso II, dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais 
que em “em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro 
brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil”. No entanto, a 
inclusão de clausulas de eleição de foro aliada ao desconhecimento da população sobre o tema poderá 
ter um efeito comportamental que leve os investidores a nem mesmo entrarem com ações com caso 
sejam prejudicados por confiarem na cláusula posta. 
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até mesmo, que se tenha conhecimento de quem são as pessoas que estão por trás de uma 

dada empresa. Aqui reside a grande preocupação deste trabalho. 

A ideia de blockchain veio à tona, pela primeira vez, em 2008, quando o pseudônimo, 

cuja real identidade nunca foi revelada, podendo ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, 

denominado Satoshi Nakamoto, publicou o paper “Peer-to-peer Cash System”.28 Assim, foi 

lançada a criptomoeda bitcoin inserida no primeiro sistema em blockchain já conhecido, o qual 

serve de infraestrutura para que as transações ocorram e garante o funcionamento, não 

apenas do bitcoin, como também de outras criptomoedas que foram posteriormente 

desenvolvidas pelo protocolo Bitcoin.  

O paper de Nakamoto traz os primeiros conceitos do que seria o blockchain e os 

objetivos da sua criação. Este seria, então, uma rede formada por blocos de informações 

reunidos em ordem temporal e protegidos por uma identidade própria (hash)29 – cujo número 

faz referência ao bloco imediatamente anterior, de maneira a evitar alterações posteriores e 

garantir a continuidade do referencial temporal30 – distribuída em uma rede peer-to-peer, 

                                                
28  NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: a peer-to-peer cash system. Disponível em: 
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2018.  
29 A função hash está diretamente relacionada à criptografia, sendo conhecia como cryptographic hash 
function. Esta é uma função matemática que contém as seguintes propriedades: “(i) Its input can be 
any srting of any size; (ii) it produces a fixed-sized output (...); (iii) it is efficiently computable. Intuitively 
this means that for a given input srting, you can figure out what the output of the hash function is in a 
reasonable amount of time. More technically, computing the hash of na n-bit string should have a 
running time that is 0(n). These properties define a general hash function, one that could be used to 
build a data structure, such as hash table. (..) For a hash function to be cryptographically secure, we 
require that it has the following three additional properties: (1) collision resistance; (2) hiding, and (3) 
puzzle friendliness.” (NAYARANAN, Arvind et al. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – A 
comprehensive introduction. Princenton: Pricenton University Press, 2016. p 38-39.) Nesse sentido, 
uma colisão acontece quando dois diferentes inputs geram o mesmo output; se ninguém for capaz de 
encontrar essa colisão, então o hash será resistente. Isso não quer dizer que a colisão não exista, 
apenas que ela não será encontrada. A importância de ser resistente à colisão decorre do fato de que 
se sabemos que ao realizarmos inputs x e y em um hash, a função criada será diferente, então passa 
a ser seguro usar o output em mensagens. Assim, conhecendo o input e o output, você pode apenas 
verificar o output de um documento e se ele for diferente do esperado é porque houve alguma alteração 
na mensagem ou mesmo nas informações contidas no bloco em questão. A segunda propriedade 
necessária é a ocultação, ou seja, a garantia de que se você tem o output de uma função hash não 
será possível descobrir qual foi o input. Já a última propriedade é muito técnica. Ela está ligada à ideia 
de função matemática, semelhante à ideia de mineração e solução de equações complicadas. 
(NAYARANAN, Arvin et.al. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – A comprehensive 
introduction. Princenton: Pricenton University Press, 2016. p. 38. Disponível em: <https://stanford-
jblp.pubpub.org/pub/deconstructing-dex>. Acesso em: 15 nov. 2018.) 
30 O blockchain é uma estrutura em que há uma lista de informações interligadas por meio de hashs. 
“In a regular linked list where you have a series of blocks, each block has data as well as a pointer to 
the previous block in the list. But ina block chain. The previous-block pointer will be replaced with a hash 
pointer. So each block not only tells us where the value of the previous block was, but it also contains a 
digest of that value, which allows us to verify that the value hasn’t been changed. We store the headh 
of the list, which is just a regular hash-pointer that ponts to the most recent data block”. (NAYARANAN, 
Arvind et al. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – A comprehensive introduction. Princenton: 
Pricenton University Press, 2016. p. 51-52.) 
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resistente às alterações,31 resiliente e baseada na regra do consenso entre os participantes, 

os quais sustentam e trazem a confiabilidade necessária à rede.  

Mediante a criação do blockchain, quer-se evitar que um ativo eletrônico seja 

transferido ao mesmo tempo a mais de um sujeito, como, por exemplo, uma matrícula de um 

imóvel que seja eletrônica. Isso porque verificou-se que, para além da ideia inicial da criação 

de dinheiro por meio do blockchain, a estrutura de blocos serviria também para outras 

finalidades, quando o duplo gasto precisaria de solução. Quer-se evitar que um imóvel seja 

transferido para duas pessoas diferentes e que ambas matrículas sejam registradas, o que 

geraria um problema de difícil solução. Com o blockchain, essa transferência somente pode 

acontecer uma vez, dado que o banco de dados em que há o registro das informações é uno 

e distribuído, de forma que a mesma informação constará para todos os participantes da rede. 

A operação para que seja válida precisa ser verificada e confirmada pela maioria dos 

participantes da rede. 

Dificilmente, chegar-se-á a um consenso sobre um conceito único e universal do que 

é a tecnologia que está por trás das criptomoedas, ou seja, não há conceito definido de 

blockchain, senão várias vertentes que priorizam um ou outro aspecto da tecnologia.32 Por 

outro lado não há controvérsia de que o blockchain é um protocolo que se propõe a armazenar 

informações, formando uma grande base de dados permanente, distribuída e universal,33 um 

livro razão, de acesso público e amplo, de difícil modificação34, validável, seguro, transparente 

                                                
31 A impossibilidade de alteração das informações de um bloco já minerado são decorrentes do fato de 
que qualquer modificação de informações também altera o hash do bloco. Isso porque se modifica o 
bloco a+1, o qual contém todas as informações do bloco a e, assim, a sequência de blocos não mais 
fará sentido, visto que, estatisticamente, é garantido que o novo hash não seja igual ao antigo, uma vez 
que ele é resistente à colisão. Obviamente, a pessoa poderá alterar também os blocos subsequentes, 
mas sua conduta será descoberta quando chegar ao final da cadeia e o hash do seu banco de dados 
não bater com as informações dos demais participantes da rede. (NAYARANAN, Arvind et al. Bitcoin 
and Cryptocurrency Technologies – A comprehensive introduction. Princenton: Pricenton University 
Press, 2016.) 
32 Na visão de Bambara, o blockchain é: “Simply put, a blockchain is a database encompassing a 
physical chain of fixed-length blocks that include 1 to N transactions, where each transaction added to 
a new block is validated and then inserted into the block. When the block is completed, it is added to 
the end of the existing chain of blocks. Moreover, the only two operations – as opposed to the classic 
CRUD – are add transaction and view transaction.” (BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain 
– A practical guide to developing business, law and technology solutions. New York: McGraw-Hill 
Education, 2018. p. 1.) 
33  ATZORI, Marcella. Blockchain Technology and Decentralized Governance: is the State still 
necessary?, 1º dez. 2015. p. 2. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709713>. Acesso em: 10 jan. 2019; FILIPPI; 
Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018; e NAYARANAN, Arvind et al. Bitcoin and 
Cryptocurrency Technologies – A comprehensive introduction. Princenton: Pricenton University 
Press, 2016.  
34 Há quem se refira ao blockchain como sendo uma banco de dados imutável, no entanto é possível 
que se proceda à modificação dos dados inseridos no sistema, a tecnologia em si não pode ser 
considerada imutável a considerar casos de forking, por exemplo. A história da criptografia mostra que 
mesmo com o desenvolvimento da tecnologia essa técnica de proteção de dados quando programa já 
contém uma previsão de quando poderá ser quebrada, como o que se verificou com o função 
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e cuja identificação dos usuários se dá de forma pseudoanônima, formando uma cadeia de 

blocos interconectados e com uma identidade própria. Essa identidade, contida em cada bloco 

da rede, é formada por um número, que começa com uma determinada quantidade de zeros, 

de forma que qualquer alteração de informação ali contida causará, também, uma alteração 

da identidade do bloco. No entanto, esse hash contém uma referência numeral ao bloco 

anterior, de forma que quando qualquer informação contida no bloco anterior for alterada, 

consequentemente este hash também o será, não mais condizendo com a informação detida 

pelos demais participantes da rede. Ou seja, qualquer modificação nas informações de blocos 

já validados causa alteração, também, no registro das informações, chamando a atenção dos 

participantes da rede. Estes provavelmente não concordam com a alteração, dado que é 

diferente dos dados que têm armazenados, demonstrando-se, portanto, a importância do hash 

para a segurança da rede e para evitar alterações. Por isso diz-se que o blockchain é tamper-

proof, ou seja, inalterável.  

 O sistema blockchain depende da rede de computadores que o sustenta e garante a 

sua manutenção, o que é conhecido como rede peer-to-peer. Esses usuários participam da 

rede e validam transações por meio de seus computadores, ao fornecerem a capacidade 

operacional deles para o sistema, sendo que aquela é operacionalizada por meio de “nós” 

(nodes), que são justamente os computadores dos participantes da rede. Nesses aparelhos, 

são armazenadas as informações do blockchain, toda a base de dados atualizada 

automaticamente. Os usuários são responsáveis pela manutenção do funcionamento da 

tecnologia por meio do consenso de 51% dos membros, garantindo a confiança e a segurança 

do protocolo.35 

No blockchain, o livro-razão, em que são armazenadas as informações, é distribuído,36 

na medida em que não há qualquer ponto central ou autoridade central para controle do fluxo 

                                                
criptográfica SHA-1 e SHA-2. Na realidade, a ideia de imutabilidade dos registros decorre da dificuldade 
que se tem de atingir o consenso um ou mais vezes para alteração das informações. No entanto, essa 
modificação mostra-se possível, sendo considerado imutável pela dificuldade econômica e pela alta 
demanda de tempo que envolve, de forma que não valeria a pena o empenha para a alteração. Ou 
seja, esta é uma questão econômica. Em se tratando de redes de blockchain privadas ou 
permissionadas, a ideia de imutabilidade dos registros é relativizada em decorrência da facilidade de 
se atingir o consenso e dado o controle que poucas pessoas têm dos registros. Desta feita, ao 
mencionar ao longo deste trabalho a imutabilidade do blockchain, quer-se que se tenha em mente a 
ressalva aqui feita. 
Agradeço ao professor Leonardo Parentoni pela indicação durante a banca de defesa desta dissertação 
de que a ideia de imutabilidade decorre de um fator econômico e não de uma impossibilidade 
apresentada pela tecnologia, levando a confecção desta nota de rodapé.  
35 FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 3.; BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. 
Blockchain – A practical guide to developing business, law and technology solutions. New York: 
McGraw-Hill Education, 2018. p. 5-6.  
36 Entende-se que a rede do blockchain é uma rede distribuída porque não há qualquer ponto de 
centralização de informações, diferentemente da configuração de uma rede descentralizada. Na 
descentralizada, há determinados pontos responsáveis por estabelecer a conexão com outros pontos 
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de informações ou responsável por regular ou fiscalizá-las. Assim, as transações e a troca de 

ativos se dão de forma global, transnacional. As tecnologias atreladas a livros-razão e a 

bancos de informação distribuídas são utilizadas no mundo em decorrência da segurança que 

trazem. No entanto, o blockchain vai além do que dr chama de Distributed Ledger 

Technologies (DLTs), em decorrência do fato de as informações serem armazenadas em 

blocos criptografados, aumentando ainda mais a segurança no trato com os dados 

armazenados.  

Além disso, uma cópia das informações está devidamente sincronizada, atualizada e 

armazenada em todos os computadores que são parte da rede. É considerado imutável, 

apesar de não ser impossível alterar as informações, porque para que uma transação já 

registrada seja alterada ou deletada será necessária a aprovação dos membros da rede, 

ainda, os dados acionados são validados pelos mineradores, os quais são ao final 

recompensados por tornar a rede segura. Assim, a alteração de dados torna-se 

economicamente inviável. É um protocolo pseudoanônimo porque as pessoas envolvidas nas 

transações são representadas por meio de endereços randomicamente determinados, 

conhecidos como chaves públicas da criptografia.37  

Na realidade, o controle do fluxo das informações e da capacidade econômica de 

transacionar é feito por meio do consenso entre os participantes da rede, os quais aprovam 

as transações e as validam antes que sejam registradas, dependendo sempre do consenso 

de 51% da rede, ou seja, pela maioria dos participantes da rede. A regra de validação poderá 

ser outra, por exemplo, poderá depender daqueles que detêm maior quantidade de 

determinados ativos. A base de dados é mantida pelos usuários do sistema, responsáveis 

pela verificação e validação das informações, por isso é uma rede peer-to-peer, dado que são 

os sujeitos que assumem o protagonismo.  

Uma vez que o design do protocolo foi feito de forma que há um contato direto entre 

todos os participantes da rede, é possível que as transações de criptoativos38 ocorram de 

maneira transnacional, o que já se verifica com praticamente todos os criptoativos disponíveis 

no mercado e, principalmente, com as criptomoedas como bitcoin. Nesse caso, os ativos são 

                                                
da rede, formando “subgrupos” de nós. De outra sorte, as redes distribuídas permitem a conexão direta 
entre todos os pontos. Conforme o mencionado, o blockchain vai além de um livro-razão distribuído, as 
DLTs porque sua organização se dá por blocos de informação criptografados.  
37 FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 3.; BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. 
Blockchain – A practical guide to developing business, law and technology solutions. New York: 
McGraw-Hill Education, 2018. p. 5-6.  
38 Os ativos criptografados ou criptoativos são também conhecidos como tokens, motivo pelo qual 
utilizar-se-ão os termos criptoativos, tokens e ativos criptografados como substitutos perfeitos e 
indistintamente. Nesse sentido, criou-se a expressão tokentização, por meio da qual quer-se fazer 
referência à atitude de se transformar ativos comuns e conhecidos em tokens, ativos criptografados, 
por se tratar de uma expressão em inglês sem tradução e de difícil compreensão não será usada neste 
trabalho.  
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comercializados por plataformas de blockchain on-line e qualquer sujeito pode adquiri-los, 

independentemente de sua localização, mesmo se esta for a venda inicial do ativo e se 

assemelhe a uma oferta inicial de ativos financeiros. Desta feita, não é necessária a existência 

de uma autoridade central responsável pela compensação e liquidação das operações, nem 

mesmo de uma depositária central desses ativos. Isso porque a execução final das transações 

é automatizada, sendo necessária apenas a sua prévia validação pelos usuários da rede. 

Ainda, não é necessário nem mesmo revelar a identidade das partes. A ausência de uma 

central com responsabilidade de compensação e liquidação reduz o custo das operações, 

inclusive de envio de remessas ao exterior, demonstrando-se o potencial democrático da 

tecnologia, dado que, por exemplo,  facilita e reduz o custo de remessas feitas por imigrantes 

para as suas famílias que estão nos países de origem.39  

Tendo em vista a necessidade de garantia de continuidade da validação das 

transações de forma permanente, mostrou-se inevitável a criação de mecanismos que 

incentivassem os indivíduos a aderirem à rede e a realizarem essa atividade. É preciso que 

sempre surjam novos sujeitos almejando a prática dessa atividade. Entre os mecanismos 

adotados em blockchain está o pagamento de taxas para quem validar um determinado bloco. 

Lembrando que cada sujeito paga uma taxa por cada transação, o que é repassado 

diretamente ao minerador. Esse mecanismo é comum na grande maioria dos protocolos. 

A cobrança de uma taxa para registro da transação no blockchain é comum e 

necessária porque se presta a cobrir o custo que o minerador incorreu para realizar essa 

atividade. Isso porque é importante que os demais usuários da rede tenham conhecimento da 

sua transação e que os mineradores a registrem por meio de um bloco. Portanto, há um custo 

tanto para a rede de usuários quanto para o minerador para que a transação seja incorporada 

ao blockchain. Apenas os mineradores é que são os destinatários dessas taxas e não os 

usuários da rede, os quais não recebem qualquer recompensa. 40  Para garantir que a 

transação seja registrada e incluída em um bloco mais rapidamente e de maneira mais 

confiável, paga-se uma taxa de transação mais alta.   

Há, ainda, o mecanismo de incentivo, que costuma se chamar proof-of-work, típico do 

Bitcoin, cujo minerador recebe diretamente da plataforma por validar o bloco de forma geral. 

                                                
39 FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 3. 
40 “Why do transaction fee exist at all? The reason is that there is some cost that someone has to incus 
to relay transaction. The bitcoin nodes need to relay you transaction and ultimately, a mine has to build 
you transaction into a block, and it costs them a little bit to do that. For example, if a miner’s block is 
slightly longer to propagate to the rest of the network, and there’s a slightly higher chance that the block 
will be orphaned if another block was found nearly simultaneously by another miner. So, there is a cost 
– both to the peer-to-peer network and to the miners – of incorporating you transaction. The idea of a 
transaction fee is to compensate miners for those costs they incus to process your transaction”. 
(NAYARANAN, Arvind et al. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – A comprehensive 
introduction. Princenton: Pricenton University Press, 2016. p. 178.) 
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Esse valor é pago em novas criptomoedas que estão sendo lançadas. Importa notar que o 

Bitcoin foi desenvolvido de forma a já estar todo programado, desde as quantias e o momento 

de emissão de novas moedas até o tempo para validação de uma transação.  

Outra opção de incentivo é o adotado pela plataforma ethereum41 e que vem tornando-

se cada vez mais popular, é o proof-of-stake. Os sorteados para a validação do bloco o são 

com base na quantidade de ativos pertencentes àquela plataforma que possuem, não 

importando o poder computacional, como no proof-of-work. Após validado o bloco, o sujeito 

receberá pelas transações, uma taxa para cada validação. Apesar de a remuneração ser, 

aparentemente, menor do que aquela decorrente do modelo Bitcoin, esta plataforma também 

incentiva os mineradores a serem proprietários daquele ativo, utilizarem-no e fazerem crescer 

a rede.  

Imporante pontuar que as explicações aqui realizadas, bem como os sistemas de 

remuneração e incentivos utilizado dizem respeito a um tipo específico de blockchain que foi 

utilizado pelo Bitcoin e que hoje é o mais popular; o blockchain público ou aberto. Quando o 

protocolo for público as informações armazenadas serão abertas e todos os usuários da rede 

terão acesso ao que for registrado. Ainda, a validação das informações poderá se dar por 

qualquer participante da rede, não havendo regras ou critérios para que uma pessoa acesse 

a rede ou passa a fazer parte dela. Apesar de parecer ser o melhor modelo em decorrência 

da transparência de traz ao sistema e aos bancos de dados, ao querar questões de 

confidencialidade e sigilo bancário a sua utilização para fins financeiros poderá ser 

contestada. Por outro lado, há outro tipo de blockchain conhecido como privado ou 

permissionário, no qual as informações registradas somente poderão ser acessadas pelos 

usuários autorizados para tal, sendo que para fazer parte da rede também é necessária uma 

autorização prévia. Esse é o modelo idealmente pensado para questões financeiras por 

garantir o sigilo bancário de seus usuários.42  

                                                
41 O Ethereum é uma plataforma de blockchain que surgiu após o Bitcoin e cujo objetivo inicial foi 
viabilizar o uso de smart contracts. O uso da plataforma e a construção de smart contracts somente se 
faz possível por meio do pagamento em ether, o token próprio da plataforma. De maneira geral, os 
smart contracts são protocolos, aplicações, previamente programadas pelas partes e que não abre 
qualquer espaço para fraude, interferência de terceiros na execução do acordo ou mesmo modificações 
após programado. Uma grande vantagem desses protocolos é que a sua execução é automatizada, 
logo independe da vontade de cada uma das partes após o contrato ser fechado, uma vez acordados 
os termos, a execução é certa. Ainda, não há problemas com a interpretação das cláusulas desse 
contato, isso porque a linguagem da programação é binária, não abrindo espaço para cláusulas 
ambíguas. Em 31 de agosto de 2014 a plataforma finalizou a sua primeira pré-venda de tokens, o que 
foi um sucesso completo, arrecadando cerca de $16 milhões.  
42 Para maiores informações sobre as diferenças entre os modelos ver: GABISON, Garry. Policy 
Considerations for the Blockchain Technology Public and Private Applications. SMU Science and 
Technology Law Review, 2016. Disponível em: https://heinonline-
org.sbproxy.fgv.br/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/comlrtj19&div=19&start_page=327&c
ollection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults. Acesso em 29 maio 2019.  



 

 
 

35 

Normalmente, os blocos têm sua capacidade de armazenamento previamente fixada 

pelo(s) desenvolvedor(es). O tamanho e a capacidade podem ser modificados pelos 

participantes de rede, a depender de consenso entre eles quanto à necessidade e ao benefício 

de fazer tais alterações. Nota-se que os softwares de blockchain costumam ser abertos, ou 

seja, seu código fonte é de conhecimento de todos e todos poderão estudá-lo e pensar em 

formas de atualizá-lo e realizar melhorias; o que faz surgirem muitas novas opções de 

alterações e, consequentemente, atualizações do sistema, o que somente ocorrerá caso se 

chegue ao consenso dos 51%. Por ser aberto, torna-se replicável. 

Apesar de a capacidade de armazenamento ser fixa por blocos, a quantidade de 

transações a ser armazenada é indefinida, isso porque umas são mais pesadas que outras. 

Para serem adicionadas, é necessário que sejam registradas e, posteriormente, validadas 

pelos participantes da rede ou mineradores, conforme costumamos chama-   -los.43  

Após realizada a transação, essa informação é enviada à rede, registrada no bloco em 

formação, para que seja validada pelos mineradores e somente então, após validado o bloco 

por completo, é que ele é adicionado aos demais blocos da rede. Esse processo de validação 

das informações é de extrema importância, dado que garante a segurança e a confiabilidade 

dos sujeitos no protocolo blockchain, o que é realizado por meio de um procedimento 

criptografado cujo minerador sorteado deve responder a um enigma matemático.  

Na realidade, o sorteio em questão se dá com base na capacidade de processamento 

de cada minerador. Aquele que for escolhido deverá resolver um problema matemático para 

realizar a verificação das informações que estão no bloco em formação, a fim de conferir se o 

sujeito 1, que busca transferir uma quantia de recursos representada pelo ativo y para o sujeito 

2, realmente é detentor desse ativo y. Para que isso ocorra, o minerador deverá analisar todo 

o registro anterior, ou seja, todos os dados registrados no blockchain em questão, o que é 

feito de forma automatizada após a validação do bloco e da atualização do registro.  

Desta feita, as principais operações realizadas no blockchain são de verificação das 

transações e a inclusão no bloco. O processamento dessas operações acontece por meio das 

seguintes etapas: (1) adicionar novas transações de forma que seja impossível apagá-las 

posteriormente, as quais são organizadas em blocos; (2) verificar de maneira criptográfica as 

transações inseridas no bloco; (3) adicionar o novo bloco aos existentes de forma imutável no 

blockchain. De maneira mais abrangente, o blockchain é um banco de dados distribuído que 

mantém uma lista duplamente vinculada de blocos já ordenados. Esses blocos estão 

devidamente ordenados de acordo com o registro de data e de hora.44 

                                                
43 BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to developing business, law 
and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018. p. 1. 
44 “(…) So the basic blockchain processing consists on the following steps (…): 1. Add new and 
undeletable transactions and organize them into blocks; 2. Cryptographically verify each transaction in 
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Aqui se encontra uma das grandes inovações trazidas e proporcionas pelos sistemas 

em blockchain: o fim do problema do gasto duplo. O gasto duplo é um problema que surgiu 

com a internet e com o início das trocas feitas de forma eletrônica, sendo considerada, até o 

surgimento do sistema blockchain e da atual fase da criptografia, uma característica intrínseca 

dos ativos digitais. Se por um lado os ativos físicos são essencialmente escassos e limitados, 

ou seja, quando acontece a transferência destes por meio da tradição ou mesmo do registro, 

não é mais possível que se alegue ainda ser o proprietário do ativo e, portanto, transacione 

novamente o mesmo ativo. De outro lado, os ativos digitais são completamente diferentes, 

facilmente replicáveis e duplicáveis, sendo possível a sua transferência a mais de uma pessoa 

ao mesmo tempo e a manutenção de uma cópia do arquivo no seu computador.45 Assim, 

mostrar-se-ia possível que um sujeito utilizasse duas vezes um mesmo recurso como 

pagamento para duas coisas diferentes, gastasse duplamente o mesmo ativo, deixando uma 

das pessoas com quem transacionou desamparado. Isso porque apenas uma transação seria 

considerada válida. Isso se mostra um problema quando o arquivo digital em questão é uma 

moeda, um ativo financeiro ou um contrato, ativos que por essência deveriam ser esgotáveis.  

O gasto duplo e a não escassez de ativos digitais foram os maiores problemas 

enfrentados pelos primeiros desenvolvedores que focaram suas atividades no 

desenvolvimento de moedas criptografadas e descentralizadas, independentes de 

autoridades centrais. No caso da moeda corrente nacional eletrônica, usada para transações 

em bancos digitais tambéme há o do risco gasto duplo, o que foi evitado por meio da 

imposição de intermediários e  por meio da fiscalização do Banco Central do Brasil (Bacen).  

A questão do gasto duplo está relacionada  à ideia de segurança e confiança nas 

transações, já que é um problema que decorre não apenas da natureza dos ativos digitais 

                                                
the block; 3. Append the new block to the end of the existing immutable blockchain. More 
comprehensively, a blockchain is also a distributed database that maintains a doubly linked list of 
ordered blocks. Each block averages 1 megabyte and contains control data of approximately 200 bytes, 
such as a timestamp, a link to a previous block, some other fields and 1 to N transactions as can fit the 
remaining space.” (BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to developing 
business, law and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018. p. 1.) 
45 De forma a melhor explicar essa situação, utilizaremos três exemplos: (a) a venda de um notebook 
com a tradição do bem; (b) a venda de um imóvel com a devida alteração do registro; e (c) o envio de 
arquivos de músicas e fotos entre computadores. No caso do notebook, a transação somente é 
considerada finalizada mediante a remessa do valor referente e com a tradição do bem. Uma vez 
realizada essa transação, não mais poderei tentar vender meu notebook novamente para uma terceira 
pessoa, dado que o bem não está comigo e, fisicamente, não mais o possuo, assim ninguém será 
enganado. Em relação ao imóvel, a situação é praticamente a mesma, no entanto a compra e venda 
são efetivadas mediante a transferência de propriedade no registro; se eu vendo para alguém, não 
poderei vender novamente a outra pessoa porque ambas não poderão ser donas conjuntamente, a 
menos que seja um imóvel dividido, e o bem poderá ser usufruído apenas por uma parte. No entanto, 
em relação a um vídeo ou a uma música, a situação é muito diferente. Quando possuo um arquivo com 
música em meu computador, posso enviar esse arquivo para n pessoas e continuarei possuindo uma 
cópia em meu computador, ou seja, ele não é escasso por natureza, o que se torna o problema quando 
o arquivo é uma moeda, por exemplo.  
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como também da busca pela descentralização e desintermediação. A inserção de 

intermediários e autoridades centrais nas relações sociais sempre tem como plano de fundo 

a ideia de confiança nas transações e relações que se estabelecem, além da necessidade de 

controle e fiscalização em relação ao cumprimento das leis. No entanto, o blockchain busca, 

justamente, resolver a questão da confiança de forma a transferi-la das autoridades centrais 

para o próprio protocolo. Quem transaciona ativos criptografados por meio do blockchain 

confia no funcionamento do software, desenhado de forma a tornar as informações 

registradas imutáveis, impossível de serem deletadas ou adulteradas.  

Na visão da analista política, Marcella Atzori, o blockchain tem, como uma de suas 

racionalidades, a introdução de uma forma de confiança descentralizada, a confiança por meio 

da computação (trust-by-computation), o que significa uma mudança da confiança nas 

pessoas para confiar na matemática.46 Essa confiança na matemática é, na realidade, a 

confiança no mecanismo de proof-of-work, um problema matemático de difícil solução mas 

que permite a verificação e validação da operações adicionadas à rede e proteção da base 

de dados contra invasão ou ações maliciosas. Essa impossibilidade de alteração das 

informações já inseridas no sistema, ou seja, a impossibilidade de modificação retroativa, foi 

conquistada por meio do desenvolvimento de uma rede peer-to-peer, distribuída e cujos 

blocos estão marcados com time stamping. 

O blockchain se apresenta como uma verdadeira revolução no tocante à compilação, 

distribuição e governança da informação, seguindo a linha de evolução de tecnologias que 

começou com a internet a partir de quando a informação passou a tomar uma nova proporção. 

O blockchain, que é a tecnologia central de todo o sistema de ativos criptografados, é uma 

espécie de livro-razão alimentado por toda a comunidade de usuários. 
Seguindo na linha do já descrito, há quem entenda que o blockchain não é uma 

tecnologia só, senão um emaranhado de tecnologias que vinham sendo desenvolvidas ao 

longo dos últimos anos. Ou seja, é uma reunião de tecnologias em um só protocolo, formada 

pela rede peer-to-peer, chaves criptografadas privadas e públicas, mecanismo de consenso, 

de forma a criar o que se acredita ser um banco de dados altamente resiliente e resistente à 

violações, no qual as pessoas podem armazenar dados de forma transparente e não 

repudiável, além de ser possível se envolver em uma grande variedade de relações 

econômicas pseudoanônimas.47  

                                                
46  ATZORI, Marcella. Blockchain Technology and Decentralized Governance: is the State still 
necessary?, 1º dez. 2015. p. 5. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709713>. Acesso em: 10 jan. 2019. 
47 “Blockchains are, in many ways, the “tamper-proof boxes” envisioned by May nearly thirty years ago. 
They blend together several existing technologies, including peer-to-peer networks, public-private key 
cryptography, and consensus mechanisms, to create what can be thought of as a highly resilient and 
tamper-resistant database where people can store data in a transparent and nonrepudiable manner and 
engage in a variety of economic transactions psudonymously”. (FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, 
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As tecnologias que reunidas contribuíram para a formação do blockchain tiveram cada 

uma o seu tempo e espaço para a evolução, sendo a primeira delas uma rede de 

computadores interligados, infraestrutura básica para garantia do funcionamento do 

blockchain. Até o surgimento da internet, em meados em 1950, a realidade eram 

computadores funcionamento de forma isolada, mas, com a introdução da internet, passaram 

a se conectar em tempo real, sendo possível a troca de informações e dados.48 

Concomitantemente ao desenvolvimento da internet, verificou-se também o 

crescimento de um movimento que buscava desenvolver formas mais avançadas de 

criptografia e que acreditava nela para alterar parte das relações de poder, dominação. A ideia 

era criar novas formas para trocar mensagens via criptografia, o que seria mais seguro e 

secreto. Em 1960,  Whitfield Diffie e Marty Hellman desenvolveram, em Standford, o conceito 

de chave privada e pública por meio da criptografia, resolvendo o desafio básico da 

criptografia: a segurança das chaves e autenticação de assinaturas.49 A criptografia de chaves 

públicas e privada foi um avanço necessário para o desenvolvimento do blockchain, o que 

garante que as pessoas possam atuar de forma pseudoanônima.  

Embora o funcionamento do sistema de chaves públicas e privadas seja muito 

complexo, pode ser facilmente compreendido ao se analisar o que existe hoje na internet por 

meio do sistema de login e senha, porém considerando que conta com mais uma etapa de 

verificação. O sistema de login e senha funciona muito bem em um sistema centralizado, em 

que há uma autoridade central capaz de distribuir esses nomes e verificar se já não estão 

sendo utilizados por outras pessoas. No blockchain torna-se necessário o sistema de chaves 

públicas e privadas em decorrência da ausência de uma autoridade central, o que é feito pela 

criptografia.  

Cada indivíduo que deseja operar por meio de um blockchain poderá criar uma chave 

pública, a qual funciona como sua identificação no sistema, essa chave é gerada de forma 

automática e aleatória pela plataforma por meio da criptografia, e a combinação formada torna 

impossível que seja gerada mais de uma chave pública igual. A criptografia então associa a 

esta chave pública uma respectiva chave privada, e esta, sim, é a senha que o usuário possui 

e a qual permite que realize transações. É a chave privada que permite ao usuário provar que 

ele é a identidade associada a determinada chave pública e que, portanto, pode transacionar 

                                                
Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press, 2018. p. 2.)  
48 FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p.13-14. 
49 In 1976, Whitfield Diffie and Marty Hellman, two cryptographers from Standford University, ingeniously 
invented the concept of ‘public-private key criptography’, solving one of cryptography’s fundamental 
problems – the need for secure key distribution – while at the same time laying out a theoretical 
foundation for authenticated digital signatures. (FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain 
and the Law: the rule of code. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 14.) 
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com os ativos que estão ali armazenados. Sem a chave privada, nenhuma movimentação 

poderia ser feita na conta do usuário. Por isso, caso ele venha a perder sua chave privada, 

também perderá todo o saldo de sua conta. Qualquer pessoa pode gerar o endereço, a chave 

pública, desde que o blockchain em questão seja público, ou seja, desde que seja rede 

inclusiva e não excludente, diferentemente do que  bancos.50  

Outro aspecto que foi de extrema importância, tanto para a criação do blockchain 

quanto para a demonstração de sua utilidade, é que esta é uma tecnologia de rede 

descentralizada, peer-to-peer (P2P), a qual funciona desse modo desde a sua criação, e cujo 

controle e garantia de segurança vêm justamente desses indivíduos que contribuem para a 

validação das informações na rede. No século XXI, surgiram, na internet, novos modelos de 

envios de informações que deixaram de se valer de autoridades centrais em busca da 

desintermediação e do fim do controle. Assim, começaram a usar sistemas baseados em rede 

P2P, em que cada sujeito fornecia parte de seu poder computacional para usar a rede, como 

é o caso do Napster, que foi posteriormente derrubado por questões de propriedade 

intelectual.51 Em seguida, surgiu o Bit Torrent para compartilhamento de músicas, as quais 

ficariam armazenadas em pedaços nos computadores da rede, o que juntando permitia o 

acesso à música inteira.52  

O mecanismo de funcionamento e o design do blockchain o tornam uma rede segura, 

não apenas é impossível alterar uma informação sem que seja por meio do consenso da rede 

ou de um ataque dos 51%, mas também o seu desenho torna desvantajoso trapacear. Em 

relação a este ataque, a depender do blockchain que se queira analisar, essa situação se 

mostra praticamente impossível dado o alto nível de adesão da massa ao protocolo. Cita-se 

como exemplo o blockchain do bitcoin, o qual é o mais popular e, portanto, está amplamente 

espalhado pelo mundo. São tantos participantes e mineradores que garantir que 51% dos 

seus participantes queiram alterar uma informação ou realizar uma fraude é praticamente 

impossível. Por outro lado, em blockchains menores e menos populares, essa é uma 

possibilidade, como é o caso do que ocorreu com o Ethereum Classic, em que uma pessoa 

                                                
50 BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to developing business, law 
and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018. p. 4-5. 
51 O Napster é um programa pelo qual qualquer indivíduo poderia fazer download de arquivos de outros 
usuários, ao mesmo tempo em que forneceria arquivos com músicas para outros usuários.  Ou seja, 
você era cliente e servidor ao mesmo tempo. Dessa forma, formou-se uma grande biblioteca de música 
espalhada pelo mundo. Porém, a popularidade do Napster durou pouco, pois saiu do ar em decorrência 
de uma ação de direitos autorais movidas contra o Napster (FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. 
Blockchain and the Law: the rule of code.  Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
2018. p. 14. 
52 FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 14. 
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era detentora da maioria do poder computacional que fazia mineração da moeda e decidiu 

quebrar o protocolo, desviando algumas criptomoedas.53  

Mostra-se desvantajoso, então, aos mineradores utilizarem seu poder para roubar 

criptoativos ou fazer alterações em blocos já minerados. Isso porque referidas situações 

levariam a uma evidente desconfiança em relação ao protocolo, o que, consequentemente, 

acarretaria na diminuição do seu uso pela população. Assim, os mineradores, os maiores 

interessados no aumento da quantidade de transações, é que sairiam perdendo, dado que se 

os usuários saíssem do mercado por desconfiança nele, invariavelmente as taxas de 

transação deixariam de ser pagas, de forma que os mineradores teriam seus ganhos 

diminuídos.  

O alto grau de segurança de que as redes em blockchain são dotadas permitiu que 

fosse resolvido o dilema dos generais bizantinos.54 Este é outro dilema antigo da computação 

e que nunca tinha sido resolvido até a introdução do blockchain. Isso se deve ao fato de o 

sistema funcionar por meio de uma rede de sujeitos, todos com igual poder de voto e fala, 

sendo o consenso dos membros, exercido de forma descentralizada. O blockchain é uma das 

primeiras formas de atingir a cooperação sistemática por meio de sistemas de larga escala, 

de forma completamente distribuída e descentralizada. Por isso, facilmente entendido como 

uma ferramenta de governança global.55  

Esta é a primeira solução ao problema dos generais bizantinos em decorrência do seu 

desenho técnico, feito de forma que cada input seja previamente verificado e aprovado para, 

só então, compor o banco de dados. A informação somente será adicionada se for aceita pela 

                                                
53 JENKINSON, Gareth. Ethereum Classic 51% Attack – The reality of proof-of-work. In: Cointelegraph, 
10 jan. 2019. Disponível em: <https://cointelegraph.com/news/ethereum-classic-51-attack-the-reality-
of-proof-of-work>. Acesso em: 13 jan. 2019. 
54 O dilema dos generais bizantinos é um problema antigo da computação e diz respeito à confiabilidade 
dos computadores, sendo o principal desafio técnico desde o surgimento dessas novas tecnologias. 
Isso porque sistemas confiáveis de computador precisam ser capazes de lidar com a falha de um ou 
mais componentes; esse item com falha normalmente mandará informações conflitantes para o sistema 
e não poderá confundi-lo, é o que o blockchain resolve. Em resumo, o problema é de um comandante 
general que tomará a decisão de atacar ou retirar as tropas de uma batalha, e precisa comunicar essa 
decisão ao seu tenente geral. Alguns agentes que levam a informação são traidores e, por isso, não se 
pode confiar neles para a transmissão da mensagem. No caso da computação, os generais são os 
processadores, o general que dá a ordem é ao “source process” e as ordens enviadas seriam as 
mensagens trocadas nesse sistema. Os traidores são processadores com falhas. A solução para o 
problema está em encontrar um processo que permita aos processadores chegar a uma conclusão 
quanto à ordem recebida. Todos precisam concordar que é a mesma ordem que receberam. A melhor 
forma para isso é criar uma rede, um sistema de computadores, confiável e seguro, o que se pode 
encontrar no blockchain. (BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to 
developing business, law and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018. p. 9.)  
55 “Blockchain are secure by design and an example of distributed computing system with high byzantine 
fault tolerance. Decentralized consensus can therefore be achieved with a public blockchain (...) 
blockchain technologies allow us to achieve large-scale and systematic cooperation in an entirely 
distributed and decentralized manner (…) global governance tool” (BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul 
R. Blockchain – A practical guide to developing business, law and technology solutions. New York: 
McGraw-Hill Education, 2018. p. 2.) 
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maioria dos processadores (computadores, sujeitos) e será, com isso, sincronizada em todos 

os computadores da rede. Importa notar que a necessidade de se confiar em cada pessoa 

que compõe o sistema não é algo prático e eficiente, além de ser altamente custoso, o que 

explica o fato de o problema dos generais bizantinos ser difícil de resolver. O blockchain é 

uma evolução na medida em que a confiança é colocada na instituição e na tecnologia, não 

nos participantes da rede.56 

O caráter altamente inclusivo e democrático do blockchain é algo que merece 

destaque. Em um protocolo público, qualquer indivíduo que quiser abrir uma conta, comprar 

criptoativos e começar a transacionar pode fazê-lo, sem que tenha que comprovar a sua 

identidade ou fornecer informações pessoais, como é o caso do valor referente à renda, ou 

fornecer documentos como o imposto de renda e comprovante de residência, ou comprovar 

a origem das receitas; ao contrário do que os bancos exigem hoje. O setor bancário está 

envolvido por diversas obrigações, como evitar e fiscalizar possíveis atos relacionados à 

lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, de forma que, para abrir uma conta 

corrente, o sujeito deve preencher um sem número de questões burocráticas, o que culmina 

em um sistema bancário altamente excludente. Isso é um fator que evidentemente contribui 

para a marginalização e exclusão de parte da sociedade da vida e convivência social, sem 

uma conta bancária poucas são as atividades que poderão ser realizadas. Hoje, cerca de 2,5 

bilhões de pessoas são excluídas do sistema bancário.57 

Importante notar que o blockchain acabou introduzindo um novo mecanismo de 

relação social, o qual difere muito dos sistemas conhecidos até então, trazendo à tona uma 

ideia de relações sem barreiras nacionais, contratos executados de forma autônoma, sem que 

seja possível barrar o seu funcionamento, etc. Observa-se, assim, certo enfraquecimento do 

poder estatal de regulação frente às atividades prestadas em blockchain. Regulação essa 

tradicionalmente exercida por meio de leis e regulamentos, isso porque o poder de 

intervenção nas atividades se mostra limitado pela ideia de transnacionalidade, bem como de 

intervenção ex ante.  

No entanto, a consequência natural dessa situação não é necessariamente a criação 

de um novo Faroeste, um espaço sem leis em que cada sujeito realiza os atos que quiser, 

sendo possível a prática de atividades ilícitas e fraudulentas. Na realidade, é necessário 

pensar novas formas de intervenção e regulação, bem como fiscalização, alterando o jogo de 

forças e poderes postos.  

                                                
56 BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to developing business, law 
and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018. p. 9. 
57 BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to developing business, law 
and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018. p. 12. 
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Os protocolos em blockchain não necessariamente operam à margem da regulação 

existente. Na realidade, muitos são desenvolvidos de forma a observar e respeitar essa 

regulação, trazendo segurança jurídica para seus operadores. A incerteza quanto à lei 

aplicável a uma dada atividade ou quanto à possibilidade de que seja regulada acaba sendo 

negativa a um setor altamente inovador, sendo prescindível certa medida de segurança 

jurídica na forma de atuação. Ainda assim, muitas plataformas optam por estruturar suas 

atividades de maneira que a legislação existente não seja aplicável, o que se verifica em 

setores altamente regulados e muito burocratizados, como é o caso do mercado financeiro. A 

maioria dos blockchains que lidam com moedas digitais opera de forma transnacional e opta 

por ignorar a regulação posta em relação à lavagem de dinheiro e transmissão de remessas 

ao exterior.58 

Os autores do livro sobre blockchain e o Direito, Primavera Filippi e Aaron Wright, 

acreditam que o potencial de automatização das relações e transações que o blockchain 

apresenta vai desafiar cada vez mais o poder estatal, sua autoridade e o papel dos agentes 

reguladores, principalmente no tocante à tentativa de controlar, desenhar e criar limites ou 

influenciar o desenvolvimento dessa tecnologia. Assim como outras tecnologias existentes, o 

blockchain pode ser usado para minar ou suportar as leis e regulamentos, mas o que torna 

essa tecnologia particularmente potente é sua capacidade de facilitar a criação de sistemas 

baseados em códigos resilistes, resistentes à falsificação e automatizados, os quais operam 

de forma global e dão aos indivíduos novas ferramentas financeiras e contratuais para que 

possam substituir funções sociais existentes.59  

1.2. O sistema blockchain e a possibilidade de captação de recursos 

A tecnologia blockchain, conforme explorado acima, foi criada como forma de 

solucionar diversos problemas existentes na economia e na sociedade de forma ampla. Neste 

sentido, o ponto da tecnologia que mais nos interessa diz respeito à negociação e transação 

com criptoativos, os quais em muitos momentos podem ser usados pelas empresas, como já 

                                                
58  “(...) Blockchain-powered digital currencies operate transnationally and often ignore existing 
regulations regarding money transmission and money laudering, as well as laws aimed at helping 
governaments, banks and others private parties track the flow of money across the globe. If not properly 
regulated, these emerging technologies could be used to commit fraud and engage in money laundering, 
terrorist financing, or other ilicit activities.” (FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and 
the Law: the rule of code. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 3-4.) 
59  “(...) the ability of blockchains to facilitate and support autonomous systems will increasingly create 
challenges for states and regulators seeking to control, shape or influence the development of 
blockchain technology. Like many existing technologies, blockchain can be deployed both to support 
and undercut existing laws and regulations, but what makes this technology particularly potent is its 
ability to facilitate the creation of resilient, tamper-resistant, and automated code-based systems that 
operate globally, providing people with new financial and contractual tools that could replace key societal 
functions.” (FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2018, p. 5.)  
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vem sendo feito para a capitalização. Recentemente, fundos de venture capital vêm investindo 

em empresas que se financiam por meio de criptoativos.  

Esse é um método alternativo de financiamento, diferente dos tradicionais, como ação, 

debênture, dívida, constituindo uma forma de venda preliminar do produto a ser lançado, o 

qual envolve menos custo, burocracia e intervenção estatal. Isso porque uma Oferta Pública 

de Valores Mobiliários (IPO) envolve, necessariamente, a observação de todo o regime de 

informações do mercado de valores mobiliários, devendo contar com a intermediação de 

instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. Ainda, deve ser 

submetida à análise prévia pela CVM que estabeleceu condições de dispensa de registro da 

oferta ou de deferimento automático do registro, na linha da ICVM 476. Há regras também 

quanto ao prospecto da oferta, regras procedimentais quanto à precificação de ativos e taxas 

e emolumentos envolvidos na emissão.  

Ou seja, o blockchain tem também tirado proveito dos espaços de ofertas públicas, de 

forma que as empresas se financiam e as partes transacionam grandes quantias de dinheiro 

por meio dos ativos criptografados – aqui chamados de tokens –, alguns dos quais lembram 

a natureza jurídica de valores mobiliários,60 e que negociem derivativos ou outros produtos 

financeiros de maneira livre, sem que qualquer regulação seja aplicável ou qualquer ente 

regulador fiscalize as atividades. 

As empresas emitem os ativos de maneira a financiar suas atividades, sem que para 

isso precisem recorrer aos mercados de capitais tradicionais. Esta emissão inicial de 

criptoativos é conhecida como ICO (Initial Coin Offering), podendo ser chamada de ITO (Initial 

Token Offering) ou STO (Securities Token Offering), sendo o último termo somente usado 

quando se tratar da oferta de títulos e valores mobiliários. Por meio desse mecanismo, uma 

empresa ainda em desenvolvimento, não necessariamente com o produto já ativo, busca 

financiamento na internet. Cumpre notar que, em números absolutos, a captação por meio de 

ICOs vem crescendo, chegando a 1.050 lançamentos identificados pelo site Coindesk, entre 

janeiro de 2014 e dezembro de 2018. O total arrecadado por meio de tais ICOs foi de 22,5 

bilhões de dólares.61 Esses criptoativos podem envolver o direito do uso futuro do produto da 

empresa ou podem conceder direitos políticos e econômicos de remuneração.  

                                                
60 Conforme será melhor explorado na seção 1.3 do presente trabalho, os ativos criptografados poderão 
assumir diferentes naturezas jurídicas, o que ainda é objeto de muita discussão ao redor do mundo. De 
toda forma, poderão ter sua finalidade apenas para uso de produtos futuros, quando são conhecidos 
como utility tokens, poderão ser a representação de uma ação de uma empresa, equity tokens, poderão 
ser híbridos e contes mais de uma dessas naturezas ou poderão ser parecidos com valores mobiliários, 
incluindo direitos políticos e de remuneração, sendo, então, conhecidos como security tokens.  
61 Segundo dados do ICO Tracker, publicados pelo site do Coindesk, a quantidade média de captação 
por meio desses tokens vem crescendo vertiginosamente desde 2014, quando a média acumulada por 
captação foi de 4,35 milhões de dólares, havendo uma queda em 2015, chegando a média de 25,72 
milhões de dólares em 2018. Só em 2018, foram 650 os ICO’s realizados, acumulando mais de 16 
bilhões de dólares. (Disponível em: <https://www.coindesk.com/ico-tracker>.)  
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Esse lançamento de ativos é feito por meio da utilização de plataformas que atuam 

como intermediários, conhecidos como criptoexchanges, ou seja, uma espécie de corretoras 

do mundo de criptoativos, porém com diferenças substanciais das corretoras convencionais, 

conforme será explorado abaixo. São as plataformas que definem quais ativos poderão ser 

ali ofertados, havendo uma espécie de curadoria por meio da análise do white paper da 

empresa, que é um documento público destinatário contendo o planejamento de negócios e 

as expectativas em relação aos produtos a serem lançados. No caso de plataformas 

descentralizadas, qualquer token poderá ser ofertado. Esse é o ponto central deste trabalho, 

a forma pela qual essas relações e trocas ocorrem em blockchain, valendo-se de 

intermediários automatizados e não regulados e sem barreiras nacionais para dar suporte, 

subverte/prejudica a regulação que fora desenhada cuidadosamente para reduzir e barrar 

fraudes e proteger, em última instância, os investidores.62  

O financiamento de empresas por meio de ativos criptografados é uma forma muito 

própria e inovadora de captação de recursos publicamente, o qual ocorre de forma 

essencialmente descentralizada, de maneira que não há uma estrutura única e centralizada 

destinada analisar o ativo ofertado, verificando o risco envolvido, bem como os direitos e 

obrigações relacionados. Diferentemente do que se veririca no mercado tradicional, no caso 

de ICO’s todos os membros da rede poderão ser responsáveis por valirdar os ativos, 

compartilhar a responsabilidade. 

O problema dessas captações é o fato de que a grande aposta dos compradores está 

na sua valorização futura e possível venda em um mercado secundário, culminando em 

atividade de emissão de algum tipo de ativo financeiro, o qual é ofertado livremente ao público, 

negociado de maneira privada, sem proteção ou supervisão jurídica e legislativa. Ainda, nem 

ao menos se sabe a jurisdição responsável caso algum problema aconteça e sem mesmo que 

se tenha conhecimento de quem são as pessoas que estão por trás de uma dada empresa. 

Os autores Primavere de Filippi e Aaron Wright apontam que junto aos protocolos 

blockchain surgiram, e ainda vão surgir, novas ordem de regulação, seja por meio da criação 

de regulações privadas, autorregulação e quadros-base diferentes do que estamos 

acostumados. Acredita-se que as pessoas envolvidas nas transações passam a criar o seu 

próprio conjunto de regras, codificado, e inserido em smart contracts ou mesmo nos protocolos 

de blockchain por meio dos quais operam. Essas regras são, ao final, aplicadas e executadas 

automaticamente pelo próprio código, definido pela produção teórica como lex 

cryptographyca.63 

                                                
62 FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 4.  
63 FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 9-13. 
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Os smart contracts foram propostos pela primeira vez em 1994, por Nick Szabo. Eles 

são, na realidade, programas desenhados em criptografia na forma de contratos, cuja 

execução é automatizada. Nesse sentido, nas palavras de Max Raskin: 
This automatic execution is often effected through a computer running code that has 
translated legal prose into an executable program. This program has control over the 
physical or digital objects needed to effect execution. Examples are a car that has a 
program installed to prevent ignition if the terms of a debt contract are not met or 
banking software that automatically transfers money if certain conditions are met. A 
smart contract does not rely on the state for enforcement, but is a way for contracting 
parties to ensure performance.64 

 
Na programação do software são colocadas as condições e regras de funcionamento 

do contrato e, assim como acontece em um contrato tradicional, este também está permeado 

por regras de funcionamento e obrigações a serem observadas. Desta feita, esses contratos 

inteligentes apresentam um potencial para desintermediação das atividades, uma vez que à 

medida que os processos e as rotinas estão automatizados, menos serviços serão 

necessários.65 

A nova forma de lei encriptografada pode ser um arranjo privado, podendo até mesmo 

ser desenhada de forma a evitar a aplicação das normas jurídicas tradicionais, ou pode estar 

permeada de regulações nacionais, normas vigentes. De qualquer maneira, ela é diferente 

das regulações baseadas em códigos já existentes. Isso porque no caso de aplicativos on-

lines que rodam na internet, há sempre intermediários, como os provedores, os quais são 

pontos de contato com o mundo real e, portanto, submetidos a legislações determinadas, 

conforme impõe a regulação vigente. Já os sistemas baseados em blockchain são mais 

difíceis de controlar porque há uma espécie de independência em relação aos demais agentes 

do sistema, de forma que a regra inserida no código é automaticamente aplicada.66   

Ainda há desafios técnicos no uso do blockchain que tornam o seu uso limitado, como 

é o caso da governança que se vê ameaçada pelos riscos do ataque dos 51% – quando 

alguém detém a maioria da rede e o consenso pode causar algum mal à rede –; a dificuldade 

de realizar melhorias no software por conta da necessidade do consenso e a falta de 

                                                
64 RASKIN, Max.  The law and legality of smart contracts. In: Georgetown Law Technology Review, 
nº 304, 2017. Disponível em: <https://georgetownlawtechreview.org/wp-
content/uploads/2017/05/Raskin-1-GEO.-L.-TECH.-REV.-305-.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
65 Na visão de Max Raskin, esses contratos podem ser classificados entre os que estão sujeitos a 
alterações e os que devem continuar da forma programada: “For legal purposes, I will further 
differentiate between strong and weak smart contracts. Strong smart contracts have prohibitive costs of 
revocation and modification, while weak smart contracts do not. This means that if a court is able to alter 
a contract after it has been executed with relative ease, then it will be defined as a weak smart contract. 
If there is some large cost to altering the contract in a way that it would not make sense for a court to do 
so, then the contract will be defined as Strong”. (RASKIN, Max.  The law and legality of smart contracts. 
In: Georgetown Law Technology Review, nº 304, 2017. Disponível 
em: <https://georgetownlawtechreview.org/wp-content/uploads/2017/05/Raskin-1-GEO.-L.-TECH.-
REV.-305-.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018.) 
66 FILIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code.  Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 9-13.  
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escalabilidade da rede. Os problemas técnicos que os protocolos apresentam podem ser 

muito mais danosos do que em sistemas comuns, pois, para que seja modificado ou 

detectado, é muito mais difícil, levando a problemas como o DAO Case em que um hacker 

invadiu o sistema do Ether por meio de uma falha do código e desviou dez milhões de dólares, 

o que afetou a confiança que os usuários tinham no sistema. Uma autoridade central, por 

exemplo, permitiria a tomada de decisões e alterações de forma muito mais rápida e eficaz.67 

O mencionado problema da escalabilidade é, de fato, o maior desafio do blockchain 

público atualmente quanto ao uso dos protocolos. Enquanto o Bitcoin pode processar de 

quatro a sete transações por segundo, o Ethereum é capaz de processar até quinze 

operações por segundo, o que é uma capacidade muito abaixo do poder de processamento 

atual de bancos e empresas de cartão de crédito, não havendo como falar-se, então, no 

crescimento do blockchain em ordem global quando a tecnologia não é capaz de fazer frente 

à necessidade de transações dos usuários. Atualmente, se o Bitcoin tivesse o mesmo número 

de usuários da Visa ou do Instagram, a rede sofreria um burn out. O problema da limitação da 

capacidade de processamento está no desenho do blockchain, uma vez que a rede é 

distribuída, todos os computadores que compõem esta rede precisam ter uma capacidade de 

processamento infinita para fazer frente à necessidade dos usuários. No blockchain, a 

capacidade de processamento de toda a rede é limitada pela capacidade de processamento 

de um só nó, participante. Se a solução é ter nós superpotentes, com memória gigante, então 

seria necessário centralizar os mineradores. A solução precisaria passar por uma limitação 

do acesso, ou seja, não deixar que todos façam as mesmas tarefas, mas não se chegou a 

nada ainda assim.68 

Nesse cenário, uma solução seria construir intermediários para analisar as transações 

e fazer uma pré-aprovação, de modo que haja uma distribuição de tarefas entre diferentes 

atores. Outra solução seria distribuir o registro da transação em diferentes nodes. 

1.3. Os ativos criptografados: das criptomoedas aos criptoativos 

Os criptoativos69 são, para a concepção deste trabalho, compreendidos como ativos 

digitalizados e criptografados, devidamente registrados em uma rede blockchain e, portanto, 

gerenciados de forma distribuída, cuja transação ocorre de maneira simplificada e 

                                                
67 FELIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code.  Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 219. 
68 FELIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 228. 
69 Importa esclarecer que ao longo deste trabalho, daqui em diante, os termos tokens, digital tokens e 
criptoativos serão utilizados indistintamente. Estes termos não são substituíveis pelo termo 
criptomoeda, o que, conforme será explorado, serve para fazer referência a um outro tipo de ativo. 
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automatizada. Estes podem ser chamados também de digital tokens ou apenas tokens, cuja 

definição dada por Joseph Bambara e Paul Allen é de que  
Digital tokens can be any kind of digital asset or any digital representation of a physical 
asset. Within Ethereum a digital token can represent any fungible, tradable good, such 
as currency, reward points, gift certificates, and so on.70 

 
Ou seja, os criptoativos são a forma encontrada pelos sujeitos para a representação 

de qualquer ativo físico ou não por meio do blockchain, de maneira a facilitar as transações, 

garantir o registro da propriedade e, consequentemente, trazer mais segurança às transações 

e implementar a ideia de titularidade de bens, facilitando a transação entre sujeitos distantes 

e por meio de uma rede que constrói, em si mesma, a confiança entre as partes.  

Após o surgimento das criptomoedas 71  (ativos criptografados cuja função se 

assemelha a de uma moeda, como o bitcoin), a comunidade, ansiando o uso do blockchain 

para outras finalidades, passou-se a buscar a digitalização de todos os ativos, transformando, 

até mesmo, a forma de transação, dado que se tornou desnecessária a tradição de bens 

móveis para que uma operação de compra e venda fosse considerara perfeitamente 

executada. Além disso, os criptoativos poderão ser semelhantes a valores mobiliários, 

produtos financeiros de forma geral ou poderão ser apenas o registro da propriedade de um 

veículo ou imóvel.  

O registro em blockchain é, então, tratado como prova última da propriedade, o que 

independe da posse do bem. Isso porque o ativo criptografado torna-se, em última análise, 

um mero registro do bem, no caso dos financeiros é a ideia de um ativo escritural. Desta feita, 

independente de quem possui os bens em suas mãos, quando forem representação de um 

bem físico, como um imóvel ou um diamante, o importante é o registro da propriedade. 

Conforme será melhor explorado no próximo capítulo, em se tratando de ativos financeiros 

negociados por meio de exchanges, caso esta detenha a custódia dos ativos, para todos os 

fins, ela será a proprietária destes ativos, uma vez que estarão registrados em sua própria 

carteira como sendo seus.  

É justamente a transformação de ativos físicos em criptografados que torna possível 

tamanha diversificação nos usos do blockchain, como é o caso de sistemas para identificação 

de pessoas, autenticação de documentos e registro de propriedade, sistema de pagamentos, 

                                                
70 BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to developing business, law 
and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018. 
71 Um possível conceito de moedas virtuais (virtual currency – VC) é o adotado pelo Fundo Monetário 
Internacional, segundo o qual: “VCs can be obtained, stored, accessed, and transacted electronically, 
and can be used for a variety of purposes, as long as the transacting parties agree to use them. The 
concept of VCs covers a wider array of ‘currencies’, ranging from simple IOUs of issuers (such as 
Internet or mobile coupons and airline miles), VCs backed by assets such as gold, and ‘cryptocurrencies’ 
such as Bitcoin”. (IMF Discussion Note. Virtual Currencies and Beyond: initial considerations. jan. 
2016. Disponível em: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf>. Acesso em: 10 jan. 
2018.)  
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depositária central, depositária de patentes, oferta de produtos e serviços em rede, controle 

sanitário e procedente de produtos, entre outros.  

A associação e a equiparação quase naturais que se fazem entre criptoativos e 

criptomoedas devem-se ao fato de que a primeira destinação dada ao uso do blockchain deu-

se, justamente, com o bitcoin, uma criptomoeda. A própria escolha do nome bitcoin, cunhado 

a este ativo, demonstra a vontade de Satoshi de que funcionasse como um meio de 

pagamento (currency), uma espécie disruptiva e inovadora de moeda, de dinheiro. A 

criptomoeda é: “essentially a digital (eletronic) form of currency recorded in a ledger of 

accounts and transactions (transfers) between peers using a method of encryption and 

verification”.72 

O motivo pelo qual a função de moeda foi a primeira destinação dada aos criptoativos 

é facilmente explicável pelo fato de que a ideia de criação e desenvolvimento de uma moeda 

digital, sem nacionalidade e sem o controle de um ente central, não é algo novo nem mesmo 

surgiu com o Bitcoin. A ideia de uma moeda eletrônica e descentralizada é antiga, o desejo 

de criar um dinheiro que possa circular livremente pelo mundo virtual existe desde os 

primórdios da internet e do desenvolvimento de sistemas eletrônicos. No entanto, até o 

surgimento do bitcoin essa ideia não tinha sido implementada de forma eficiente. No final dos 

anos 1980 e início dos anos 1990, com a popularização da World Wide Web (internet), a 

criação de uma moeda integralmente digital já desafiava os cientistas e entusiastas dessa 

nova forma de se relacionar com o mundo, a forma digital. 

Neste período, surgiram protocolos anônimos como o e-cash, os quais estavam 

baseados em ideias de criptografia ainda primitivas. Essas moedas contavam com alto grau 

de privacidade, mas o sistema não ganhou confiança nem popularidade porque ainda 

dependia de autoridades centrais e intermediários para que funcionasse.73  

Em 1988, foi laçada a proposta de criação da Wei Dai’s b-Money, uma moeda que 

buscava solucionar de dilemas clássicos da computação, além de ter se desenvolvido por 

meio do uso do mecanismo de consenso descentralizado. No entanto, o projeto apresentava 

um problema central que impediu o seu crescimento, havia uma falha na forma de atingir o 

consenso. Outros projetos foram sendo lançados; em 1994, foi lançado o DigiCash, proposto 

por David Chaum como um sistema de pagamentos anônimos, o qual mostrou-se altamente 

limitado por operar por meio de um sistema cliente-servidor, ou seja, não havia uma rede 

distribuída, sendo necessária a verificação e validação dupla de cada transação.74 

                                                
72 BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to developing business, law 
and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018. p. 33. 
73 BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to developing business, law 
and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018.  
74 FELIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code.  Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 18-20. 
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 Mostrou-se evidente aos cyberpunks que, para que os sistemas já desenvolvidos 

funcionassem da forma almejada, seria, então, necessário inovar em relação ao 

fornecimento/criação do dinheiro, bem como manter um sistema seguro e autenticado de 

registro de propriedade do dinheiro em cada período de tempo. Além disso, os arquivos 

digitais poderiam ser facilmente replicáveis e copiáveis, sendo necessário acabar com o 

double spending problem75 sem intermediários ou autoridades centrais. A quantidade de 

dinheiro em circulação precisaria ser definida e controlada por um software autônomo e 

independente, de forma a prevenir que fossem criados fundos ilegais.76 Isso culminou, ao final, 

na criação do Bitcoin, o qual inovou ao introduzir ao mundo o conceito de blockchain.  

O movimento que deu suporte às pesquisas e ao desenvolvimento de projetos que 

buscavam acabar com a influência de políticas nacionais no controle da questão monetária, 

bem como procuravam um espaço sem autoridades centrais ditadoras de regras cambiais, 

chama-se criptoanarquia e teve início com os cyberpunks. Era o esforço no sentido de se 

atingir a anarquia por meio da criptografia. Além disso, a necessidade de concepção de uma 

forma de pagamento ou armazenamento de valor que independesse de nacionalidade e fosse 

facilmente circulável é algo que estava na base da criação do dinheiro na forma como 

conhecemos hoje, criado para resolver um problema central de mundo capitalista e 

globalizado, cujas trocas são cada vez mais intensas e se dão entre sujeitos localizados a 

distâncias antes não concebíveis. Apesar do presente trabalho não ter qualquer intenção de 

reconstruir a história das moedas e do dinheiro, entende-se válida a menção ao surgimento 

dos primórdios daquilo que um dia viria a ser o Bitcoin.  

Outro problema que precisava ser superado para que as criptomoedas dessem certo 

e fossem utilizadas era a desconfiança na validade e na possibilidade de utilizá-las para 

realização de atividades financeiras no mundo real. Isso porque dinheiro surgiu como forma a 

facilitar o intenso intercâmbio de bens e serviços entre indivíduos localizados nos mais 

diversos espaços, sem que fosse necessário administrar problemas de confiança77 e de 

                                                
75 O double spending problema é uma questão típica de bens digitais e, na visão de Jeremy Clarck: 
“(...) if you receive a piece of data representing a unit of virtual cash, you can make two (or more) copies 
of it and pass it on to different people. To stick with this analogy, let’s stretch it a little bit and assume 
that people can make perfect copies and we have no way to tell copies from the original. Can we colve 
double spending in thiw world?”, sendo que a solução encontrada por David Chaum foi assinar 
digitalmente e por meio de criptografia os ativos, sendo necessário confirmar a possibilidade de uso do 
ativo ou se já teria sido gasto. (NAYARANAN, Arvind et al. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies 
– A comprehensive introduction. Princenton: Pricenton University Press, 2016. p. 15.)  
76 FELIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 18-20. 
77 A confiança é um conceito que pode ter diferentes significados a depender do foco de sua análise, 
sendo que para a análise econômica do direito há uma visão jurídica de confiança. Esse conceito não 
será melhor explorado neste trabalho, mas para mais informações sobre essa concepção jurídica de 
confiança, ver: REGO, Anna Lygia Costa. Aspectos Jurídicos da Confiança do Investidor 
Estrangeiro no Brasil. 2010. 363f. Tese de Doutorado em Direito – Faculdade de Direito, Universidade 
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validade na forma de pagamento ou intercâmbio de moeda. A moeda fiduciária, muito mais 

do que o papel-moeda físico, tem valor por representar um contrato baseado justamente 

nessa ideia de confiança. Esta confiança no valor e no poder do dinheiro advém, há muitos 

anos, da sua oficialidade decorrente do que atestam governos e agentes financeiros. Em um 

sistema totalmente descentralizado e sem autoridade central, a confiança e segurança em 

relação ao valor da criptomoeda voltam a ser um problema. Em muitos espaços, especialistas 

referem-se a esta questão como a falta de lastro,78 no entanto muitas moedas correntes não 

têm lastro, de forma que não é este o problema.  

A moeda fiduciária é conhecida em língua inglesa como fiat currency, sendo que, com 

o desenvolvimento de criptomoedas como o Bitcoin, a expressão voltou à tona e tornou-se 

muito utilizada. A moeda fiduciária é um valor emitido por um governo e/ou autoridade central, 

sem que tenha um lastro ou um valor em si. Por isso, é que se entende que sua validade 

advém da confiança que as pessoas têm no seu emissor e no seu valor. Portanto, a moeda 

corrente é qualquer documento que pode ser aceito como pagamento, como títulos de crédito 

e cheques, desde que se entenda que ele será aceito como forma de pagamento de outro 

bem caso você queria, há uma confiança nisso.79  

No Brasil, o conceito de moeda está relacionado à sua criação legislativa e à existência 

de curso forçado, como é o caso da moeda criada pelo Plano Real (Lei nº 9.069/1995), no 

qual uma pessoa no Brasil nunca poderá se negar a receber o real, emitido de forma 

centralizada pelo Banco Central, como forma de pagamento por bens e serviços.  

O desenvolvimento da tecnologia de criptografia, por meio do uso de chaves públicas 

e privadas, além do avanço em relação a redes peer-to-peer distribuídas, incentivaram os 

cyberpunks a buscar novos projetos, de forma que confiavam às moedas eletrônicas a 

esperança de proteção da individualidade e privacidade dos sujeitos frente a um espaço 

público e de amplo acesso a informações privadas, que é a internet. Os cyberpunks 

acreditavam que as tecnologias modernas, principalmente aquelas focadas na informação, 

                                                
de São Paulo (USP), São Paulo. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-
20122010-142820/pt-br.php. Acesso em 29 maio de 2019.  
78 Uma forma de dar confiança ao valor da moeda é atrelá-la a outro bem, a um produto de valor, 
chamado de lastro, conforme o que era feito com o ouro até que os Estados Unidos retiraram o lastro 
de sua moeda. Uma moeda lastreada não está suscetível à inflação. Até Bretton Woods (de 1944 a 
1971), o dólar estava lastreado no ouro, tendo seu fim com a decisão do presidente Nixon de cancelar 
a convertibilidade direta do dólar em ouro.  
79 O conceito de moeda não será explorado neste trabalho por não fazer parte do escopo de pesquisa. 
Para mais informações sobre o conceito de moeda e, também, para sua relação com o bitcoin, ver: 
FOBE, Nicole Julie. O Bitcoin como Moeda Paralela: uma visão econômica e a multiplicidade de 
desdobramentos jurídicos. Dissertação (Mestrado em Direito) – FGV – Fundação Getúlio Vargas. São 
Paulo, 2016; MANN, F. A. The Legal Aspect of Money with Special Reference to Comparative 
Private and Public International Law. 5. ed. Oxford, Clarendon Press, 1992; KNAPP, Georg F. The 
State Theory of Money. London: Macmillan & Company Limited, St. Martin’s Street, 1924; e JANSEN, 
Letácio. A Face Legal do Dinheiro. Rio de Janeiro: Renovar, 1991. 
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iriam, ao final, reduzir as esferas de privacidade pessoal, resultando em uma maior vigilância 

governamental e corporativa, e reduzindo o espaço de exercício da individualidade. Na visão 

de David Chaum, fundador da International Association of Cryptologic Research, a tecnologia 

da computação, em algum momento, roubaria dos indivíduos a possibilidade de monitorar e 

controlar suas próprias informações, o que seria usado pelos governos e pelas indústrias para 

entender informações, como o perfil, estilo de vida, preferências, dos indivíduos.80 Não se 

pode negar que Chaum, em certa medida, acertou na sua previsão, uma vez a realidade atual 

frente às redes sociais é exatamente esta.  

De forma a contra-atacar essa possível realidade, os cyberpunks defendiam a 

implementação em massa de ferramentas de criptografia. A ideia é que a tecnologia levaria à 

construção de um open software, o qual não poderia ser proibido ou desligado por governos 

ou autoridades centrais. O objetivo final do movimento era, justamente, o desenvolvimento de 

um dinheiro anônimo e sistemas de pagamento não rastreáveis, o que foi construído pelo 

blockchain por meio do bitcoin.  

Na mesma linha, Timonhy May, um dos fundadores do movimento e autor do “Crypto 

Anarchist Manifesto”, expressou sua visão de que a internet e os avanços em relação ao uso 

do sistema de chaves públicas e privadas, por meio da criptografia, iriam muito em breve 

permitir que indivíduos e grupos de pessoas se comunicassem e interagissem uns com os 

outros de forma anônima. Assim, poderiam negociar contratos e realizar transações sem que 

jamais conhecessem a real identidade da outra pessoa. Outra posição de May era de que os 

indivíduos acabariam sendo libertados da ideia de Estado, de modo que a regulação sofreria 

uma alteração em relação à forma do seu exercício e à sua natureza, modificando o exercício 

do poder de tributar e o controle das relações econômicas, bem como permitiria mais 

privacidade de informações.81  

Uma vez mais, verifica-se que a previsão foi acertada. O atual espaço de atuação do 

blockchain em diversos campos econômicos causou justamente a necessidade de repensar 

não apenas o conteúdo das normas regulatórias, como também o exercício desse poder, 

culminando em discussões sobre lex cryptografica e novas formas de regulação não apenas 

estatais. É o que se pretende analisar no presente trabalho em relação aos criptoativos com 

função parecida a de ativos financeiros e negociados por meio de criptoexchanges.  

O Bitcoin está embutido em uma rede peer-to-peer distribuída, dependendo dela para 

funcionar como meio de pagamento, armazenamento de valor ou qualquer uma de suas 

                                                
80 FELIPPI; Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code.   Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018.  
81 “(...) the Internet and advances in public-private key cryptography would soon enable individuals and 
groups to communicate and interact with one another in a more anonymous manner.” (FELIPPI; 
Primavera De; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of Code.  Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2018. p. 15.)  
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funções. No entanto, ele independe de um ente central para sua criação, determinação de 

políticas monetárias, controle de inflação, etc. Conforme o disposto no paper, lançado por 

Satoshi Nakamoto,82 em 2008, esta seria uma moeda criada para circular ponto-a-ponto, sem 

a necessidade de qualquer intervenção, autoridade central ou ente público. Não era mais 

necessário que um terceiro atestasse a validade e a confiabilidade da moeda. A segurança e 

a confiança estão no protocolo de encriptação sofisticado, o blockchain.  

Ao criar o código, ficam previamente programados: a quantidade de moedas 

disponíveis e a serem lançadas, o tamanho dos blocos e o tempo de transação. No caso do 

bitcoin, a programação era de colocar no sistema 21 milhões de moedas, mas nem todas já 

foram inseridas no sistema, o que acontece aos poucos, como forma de remuneração pela 

mineração, passando, então, a circular. 

Essa primeira realização do blockchain fez com que o bitcoin fosse a primeira moeda 

eletrônica a resolver o problema do duplo gasto sem que fosse necessária ou autoridade ou 

servidor central. O desenho do bitcoin tem servido de inspiração para outras experiências e 

criações.83 

Na sequência, surgiram novos criptoativos que seriam alternativos ao bitcoin e que 

são conhecidos como altcoin, ou seja, todos os criptoativos, mais especificamente as 

criptomoedas, que não são bitcoin seriam altcoins. De toda sorte, os altcoins subdividem-se 

em duas principais espécies de tokens: (1) os que são construídos usando o protocolo aberto 

(open source) do Bitcoin, como é o caso da Litecoin; e (2) aqueles que não são baseados no 

protocolo Bitcoin, mas possuem o seu próprio blockchain ou protocolo, cuja maioria deles é 

construída por cima do protocolo da ethereum; dentre esses tokens estão a Ripple e o Ether.  

No início de 2008, verificou-se um processo de expansão das moedas criptografadas, 

cada uma com sua utilidade e diferencial, culminando muitas criptomoedas diferentes, ainda 

que representassem uma quantidade muito baixa de transações e valores movimentados por 

dia quando comparado ao mercado financeiro tradicional. Atualmente, segundo o site Coin 

                                                
82  NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: a peer-to-peer cash system. Disponível em: 
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
83 “The concept of decentralizes currency (...) has been around for decades (...) The anonymous e-cash 
protocols of the 1980s and 1990s were mostly reliant on a cryptographic primitive known as Chaumian 
blinding (after its developer, David Chaum). Chaumian bliding provided these new currencies with high 
degrees of privacy, but their underlying protocols largely failed to gain traction because of their reliance 
on a centralized intermediary. In 1988, Wei Dai’s b-money became the first proposal to introduce the 
idea of creating money through solving computational puzzles as well as decentralized consensus, but 
the proposal was scant on details as hot to decentralized consensus could actually be implemented. 
(…) As we all know, the blockchain concept was implemented as a core component of the digital 
currency Bitcoin. This critical and perhaps first production implementation of the blockchain made in the 
first digital currency to solve the double-spending problem, without the use of a trusted authority or 
central server. The Bitcoin design, which we examine briefly in the next section, has been the inspiration 
for other implementations we will explore in the chapters to come.” (FELIPPI; Primavera De; WRIGHT, 
Aaron. Blockchain and the Law: the rule of Code. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press, 2018. p. 15.) 
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Market Cap, que veicula as métricas em relação às criptomoedas em circulação, são cerca 

de 2.116 criptomoedas existentes, cujo valor total do mercado chega a cerca de 

$119.436.916.032 dólares. 84  Além disso, o Bitcoin é hoje um dos maiores sistemas de 

pagamento do mundo, sendo necessário solucionar apenas certos problemas técnicos, como 

a já mencionada escalabilidade da rede, para que possa operar de forma ainda mais intensa.  

Desta feita, conclui-se que diversas são as possibilidades de destinação que se pode 

dar aos tokens. Os ativos poderão ser considerados moedas/fichas que somente poderão ser 

utilizadas na plataforma da empresa para usufruir dos serviços e produtos que futuramente 

serão ofertados. Além disso, os criptoativos poderão representar direitos políticos e 

econômicos em relação à empresa financiada. Alguns desses ativos podem ser convertidos 

para moedas correntes nacionais, porém, para isso, é necessária a intervenção de 

exchanges, corretoras que ligam o mundo do blockchain ao mundo real, conforme será melhor 

analisado na sequência.85 

Para fins de realização desta pesquisa, aproximaremos os ativos criptografados, de 

forma geral, das ações, ou seja, do conceito de valores mobiliários, o que se faz somente para 

que seja possível compará-lo com um sistema altamente protetivo ao investidor e já existente. 

Nesse sentido, para que seja considerado valor mobiliário, faz--se necessário que se 

enquadre no conceito legal para tal, o qual está disposto no artigo 2º da Lei nº 6.385/1976:  
Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: I - as ações, debêntures 
e bônus de subscrição; II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de 
desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II; III - os 
certificados de depósito de valores mobiliários;  IV - as cédulas de debêntures; V - as 
cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento 
em quaisquer ativos; VI - as notas comerciais; VII - os contratos futuros, de opções e 
outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; VIII - outros 
contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e IX - quando 
ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento 
coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, 
inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço 
do empreendedor. (Grifo próprio) 

 

A definição que nos interessa não são as previsões taxativas do artigo de lei, mas sim 

a parte da redação aberta das hipóteses de valores mobiliários, o que vem determinado no 

inciso IX deste artigo. Para que o ativo seja considerado valor mobiliário, seria preciso 

determinar se ele fora ofertado publicamente, se é um título ou um contrato de investimento, 

o que envolveria direito de participação, parceria ou remuneração e cujo rendimento seria 

proveniente do esforço de terceiros. Um título ou um contrato de investimentos para que seja 

assim considerado, torna-se necessária a aplicação prévia do Howey Test,86 o qual foi criado 

                                                
84  Dados disponíveis no site da CoinMarket e atualizados em 21 jan. 2019. Disponível em:  
<https://coinmarketcap.com/all/views/all>. Acesso em: 10 fev. 2019. 
85 BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to developing business, law 
and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018. 
86 O howey test envolve o questionamento acerca da destinação e circulação do título, seria ele 
destinado à circulação em massa perante uma pluralidade de indivíduos? Há contribuição de recursos 
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por um juiz norte-americano e que vem sendo adotado também no Brasil. Na visão aplicada 

pleo howey test, o que realmente interessa é a operação econômica envolvida e não o ativo 

em si. Um exemplo clássico e que fora utilizado na montagem do teste é o de que uma laranja 

não é um valor mobiliário em si, mas a operação em que está envolvida poderá torná-la um 

contrato de investimento. Assim, um criptoativo pode ter valor de uso apenas, mas a operação 

econômica que o envolve pode tornar sua emissão uma emissão pública de valores 

mobiliários. 

De toda sorte, essa discussão não será aprofundada ao longo deste trabalho e, 

portanto, resta aqui superada para fins da presente pesquisa. O principal interesse reside, 

justamente, no funcionamento das plataformas que se destinam à negociação de tais ativos, 

os sistemas de proteção do investidor – se existentes – e sua comparação com o mercado 

secundário clássico.  

1.4. As transações com criptoativos e as criptoexchanges: o fim da intermediação?  

Esclarecidos os conceitos de blockchain e criptoativos, bem como analisada a forma pela 

qual se dá a emissão de tais tokens, passa a ser necessário também compreender em que 

medida as transações com criptoativos são descentralizadas, como acontecem e os riscos 

que envolvem. Em primeiro lugar, para que haja uma transação, mostra-se imperiosa a 

presença de um sujeito que possui os ativos e de um sujeito, na outra ponta, que almeje 

comprá-lo.  

A aquisição primária do ativo criptografado, na esteira do que já foi analisado, ocorre de 

duas principais maneiras: por meio da recompensa decorrente da mineração, como no caso 

do bitcoin, ou por meio da aquisição primária em um processo de ICO ou ITO, conforme se 

prefira chamar, cuja empresa lança os tokens para financiar a sua atividade, sem que 

necessariamente haja um produto ou serviço pronto para ser ofertado, a empresa pode ser 

apenas uma ideia ainda no papel. A compra inicial de ativos durante o ICO dá-se, 

principalmente, com o objetivo de lucro em decorrência da valorização e especulação do ativo 

em um mercado secundário. É justamente este mercado secundário que passamos a analisar.  

Para além dos sujeitos que adquirem os ativos no momento do seu lançamento, há os 

sujeitos que demonstram interesse após a venda inicial. Estes também poderão comprar os 

ativos, porém isso ocorrerá no mercado secundário, sem que recursos sejam enviados à 

empresa que os lançou, quem lucra nesta venda é o proprietário inicial que está vendendo o 

                                                
pelo investidor ao emissor? Os investidores não detêm controle dos recursos investidos dado que são 
destinados ao empreendimento e lá são empregados e geridos por terceiros? Há o desenvolvimento 
de um empreendimento comum cujo sucesso é desejado tanto pelo investidor quanto pelo 
gestor/empreendedor em comunhão de interesses? Há uma expectativa do investidor em se beneficiar 
com o sucesso do empreendimento/obter lucros (ganho, benefícios) em razão do contrato coletivo de 
risco? Há o compartilhamento de riscos do empreendimento entre empresário e investidor? 
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ativo somente. Ou seja, mesmo após o lançamento inicial, ainda é possível adquirir 

determinados criptoativos, o que pode se dar de forma direta ou por intermediário de uma 

corretora ou agente conhecido como criptoexchange.  

De maneira a melhor explicar esta situação, exemplifica-se: caso um indivíduo queira 

adquirir um criptoativo, por exemplo, como este pode ser comprado? Duas são as opções 

viáveis hoje, sendo possível a compra do bitcoin diretamente com um sujeito que o possua ou 

realizar a compra por meio de criptoexchanges.  

O problema da primeira forma de aquisição de criptoativos é o fato de envolver muito risco, 

uma grande assimetria de informações e, consequentemente, de confiança entre as partes. 

É necessário, pois, primeiramente, encontrar um proprietário daquele tipo específico de ativo 

que o sujeito quer comprar e que tal proprietário deseje, também, vendê-lo, de forma que há 

um encontro de vontades. Porém, os problemas não acabam aqui, o sujeito vendedor poderá 

estar fisicamente distante do comprador, dificultando a solução de outro problema, qual seja, 

a confiança no vendedor de que entregará o criptoativo mediante o pagamento, depósito, do 

valor acordado em moeda corrente nacional. Uma terceira dificuldade decorrente deste tipo 

de transação é a transferência em outra moeda corrente que não a do local do comprador.  

A distância física existente entre os sujeitos implica em determinadas barreiras ao 

fechamento das operações na medida em que dificulta a negociação direta entre os sujeitos, 

o que, somado à ausência de confiança entre os indivíduos, reduz a quase zero a 

possibilidade de efetivação das transações. Caso os sujeitos estejam em uma mesma cidade, 

cogita-se a possibilidade de que, mediante um encontro em um local público, os negócios 

sejam realizados, seja por meio da entrega do dinheiro físico e de um drive contendo os 

criptoativos, seja por meio da confiança construída pela conversa. No entanto, uma vez que 

o blockchain mostra-se como uma tecnologia descentralizada e que desconhece as fronteiras, 

torna-se impraticável que os sujeitos estejam fisicamente perto uns dos outros. Ainda, se 

fossem efetivados esses negócios, levaria um tempo para que as informações em relação à 

outra parte fossem levantadas e mecanismos de garantia fossem estabelecidos.  

Em um primeiro momento, quando o único ativo criptografado que se tinha conhecimento 

era o bitcoin, o encontro entre sujeitos para que as transações ocorressem era possível. No 

entanto, com o surgimento de novos criptoativos, isso tornou-se cada vez mais difícil. Além 

disso, a necessidade de se ter um encontro entre os sujeitos era totalmente contrária aos 

ideais do blockchian, criado para facilitar as transações e não as dificultar, desenvolvido para 

ser ele mesmo o protocolo de confiança. Desta feita, mostrou-se necessário encontrar outra 

solução.  

O grande problema da transação entre moeda corrente nacional e criptoativos diz respeito 

à liquidação e execução do negócio. Isso porque as transferências se dão em dois sistemas 

diferentes. Caso o comprador não transfira o dinheiro para o vendedor ou vice-versa, em 
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relação aos ativos criptografados, isso não impede que o outro realize a sua parte da 

obrigação e veja-se desamparado ao final. Isso porque os sistemas não se comunicam para 

garantir que a operação realizada por uma das partes seja cancelada na ausência de 

liquidação pela outra ponta da relação.  

No caso de transação entre criptoativos, a situação é diferente. Em se tratando de um 

mesmo protocolo blockchain base, a transação é automática; se não forem cumpridos os 

requisitos por ambos sujeitos, a operação será automaticamente cancelada e o dinheiro 

retornará ao comprador, por exemplo. Essa situação descrita, no entanto, é típica de smart 

contracts ou atomic swaps, não de toda e qualquer transação em blockchain.   

Portanto, uma saída para a solução da questão da ausência de confiança e da assimetria 

de informação entre os sujeitos de uma relação em que não se conhecem são os chamados 

smart contracts ou atomic swaps. Por essas ferramentas tecnológicas, criam-se espécies de 

“contas correntes” de cada uma das operações, cuja liquidação final da transferência fica 

condicionada à entrega das obrigações de cada uma das partes. Caso um deles não cumpra 

a sua obrigação, o valor depositado pela outra parte voltará para a carteira desta. Uma vez 

que esses protocolos são automatizados, a verificação do cumprimento das condições se dá 

de forma automática, não havendo espaço para interpretação. Assim, evita-se o risco de uma 

liquidação em que apenas uma das partes apenas cumpre o determinado contratualmente.  

No entanto, os smart contracts e atomic swaps ainda não são uma realidade para 

transações cotidianas ou realizadas em massa, já que a solução encontrada antes mesmo do 

desenvolvimento de tais protocolos e que hoje já é popular são as criptoexchanges. Estas 

cumprem a mesma função originária daqueles protocolos, ou seja, buscam aumentar a 

confiança entre os sujeitos de forma a viabilizar as transações com criptoativos. Para além 

disso, como será aprofundado, elas também aumentam a liquidez do mercado secundário de 

criptoativos. Na realidade, as exchanges são uma nova forma de intermediação já no 

protocolo blockchain, e que reduzem muito o nível de intermediação que conhecido hoje no 

mercado de capitais, por exemplo, bem como reduzem a burocracia de tais espaços.   

Desta feita, um dos motivos do surgimento desse intermediário foi a necessidade de se 

trazer maior confiança às transações porque não havia confiança entre as partes, visto que 

são plataformas com capacidade de aproximar diferentes agentes no mercado secundário. 

Para tanto, torna-se sem qualquer importância a localização física do sujeito que deseja 

comprar ou vender ativos criptografados.  

Além disso, as criptoexchanges também foram desenvolvidas para dar liquidez ao 

mercado de criptoativos, funcionando como market makers. Ou seja, trazem liquidez ao 

mercado para que o preço dos ativos despenque de uma hora para outra por motivos 

previsíveis ou pela colocação exagerada de ordens, por exemplo.  
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Importante, também, pontuar que essas plataformas de negociação foram criadas com o 

intuito de permitir o lançamento de novos criptoativos no mercado, funcionando, muitas vezes, 

como pontes que ligam diferentes protocolos em blockchain. Isso porque cada plataforma 

escolhe quais criptoativos permitirão a negociação; porém, individualmente, os indivíduos 

somente poderiam realizar trocas de forma automática, por meio de smart contracts, caso os 

ativos negociados estivessem sediados no mesmo tipo de protocolo. Conforme já 

mencionado, os altcoins poderão estar baseados no protocolo do Bitcoin, do Ethereum – o 

mais comum – ou possuir o seu próprio. Assim, as exchanges funcionavam como ponte entre 

diferentes protocolos, executando elas mesmas as operações. Hoje, com o avanço da 

tecnologia, permite-se que isso seja feito de forma programada, por softwares. 

A grande questão que surge da análise de tais intermediários diz respeito ao fato de que 

a intermediação vai na contramão do que seria a ideologia basilar do blockchain. Ou seja, de 

criação da confiança diretamente no protocolo, não mais sendo necessário qualquer 

intermediação de terceiro para que as operações ocorram. Mas em que medida, na realidade, 

as exchanges não reforçam a ideia de retirada da intermediação ao reduzirem o nível de 

intermediação e darem, claramente, mais independência aos usuários ao negociarem os 

ativos e colocarem suas ordens? É o que se pretende discutir.  

As criptoexchanges são, assim, plataformas destinadas à intermediação e agenciamento 

de negócios, transações envolvendo ativos criptografados, as quais normalmente funcionam 

por meio de um endereço on-line próprio, cujos usuários poderão se cadastrar para operarem. 

Uma vez cadastrados e com suas informações devidamente verificadas, poderão transacionar 

mediante o envio dos ativos à plataforma ou o depósito de uma quantia de dinheiro na conta 

corrente da plataforma. Somente após isso, mediante uma representação eletrônica dos seus 

ativos ou dos seus recursos, é que passarão a colocar ordens de compra e de venda. Este é 

o modelo mais básico de plataforma e que será melhor explorado abaixo. 

De toda sorte, existem dois modelos principais de criptoexchanges: as centralizadas e as 

descentralizadas. As primeiras são intermediários no sentido mais tradicional, apesar de se 

apresentarem apenas como provedoras de uma plataforma de encontro de usuários. Elas 

auxiliam nas operações e as centralizam em seu centro de decisões. Nelas, as ordens são 

colocadas pelos usuários em um banco de dados da própria exchange, cujos ativos estão no 

controle da corretora que detém até mesmo a chave privada das carteiras. Ao final, a 

transação no blockchian é realizada pela criptoexchange. Ou seja, uma das atividades 

prestadas é justamente de realizar o câmbio entre os criptoativos e a moeda corrente nacional. 

A principal característica dessas exchanges é justamente o fato de que elas realizam a 

custódia dos ativos de seus usuários, ou seja, ao atuarem como fornecedoras de carteiras 

virtuais, são elas que detêm a chave privada (senha) dos investidores.  
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Por outro lado, as descentralizadas, que ainda estão em desenvolvimento, funcionam 

apenas como espaço para encontro de indivíduos, sem que qualquer atitude para execução 

das transações seja realizada pela plataforma. Muitas dessas utilizarão atomic swaps ou 

smart contracts para garantir a execução das transações. A função central dessas exchanges 

é justamente funcionar como uma plataforma de negociação e de trocas, ou seja, são market 

places que reúnem sujeitos detentores de diferentes criptoativos e que buscam comprar ou 

vender tais ativos. Assim, a plataforma é o espaço onde poderão negociar diretamente entre 

si. Conhecidas também como P2P exchanges, diferem das centralizadas na medida em que 

aquelas não fazem o serviço de comprar e vender criptoativos em seu nome, além disso não 

são administradas por uma companhia que supervisiona e executa as transações, mas 

funcionam de maneira automatizada, por meio de um software previamente programado.   

Em resumo, as criptoexchanges surgiram por uma necessidade do mercado de facilitar 

o encontro de pessoas cujo desejo era comprar/vender os criptoativos com aqueles que 

estivessem na ponta contrária, acabando com assimetrias de informação e aumentando a 

confiança na operação. Antes do surgimento desses intermediários, caso um sujeito 

desejasse comprar um criptoativos, ele dependeria de suas redes de contato para encontrar 

alguém que quisesse vender, havendo sempre um lapso de confiança em relação ao outro 

sujeito. Outra possibilidade era fazer contatos pelas redes sociais, como é o caso de grupos 

no Facebook, em que se anunciavam as vendas, uma das primeiras formas de comprar 

tokens. Porém, por desconhecer o sujeito que almejava vender os ativos, havia um certo grau 

de desconfiança envolvido, tornando-se em certa medida perigoso encontrar o outro sujeito 

em um café, por exemplo. Assim, a efetivação da transação tornava-se difícil.  

Além disso, com as exchanges, pessoas distantes fisicamente e desconhecidas 

passaram a poder transacionar, negociar, sem desconfiança e com segurança. Ao final, é um 

tipo de centralização das trocas em uma só plataforma, o que permite, também, uma formação 

de preços mais confiável, estável.  
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2. AS CRIPTOEXCHANGES 

Uma vez analisada a tecnologia do blockchain, seus fundamentos e principais 

aplicações, bem como o surgimento dos criptoativos e suas funcionalidades, passa a ser 

necessário, então, analisar as plataformas por meio das quais os ativos criptografados são 

transacionados. Don e Alex Tapscott previram, em seu livro Blockchain Revolution, que se o 

número de IPOs continuasse crescendo, provavelmente, muitos papéis exercidos por 

participantes do mercado financeiro tradicional seriam substituídos, como é o caso das 

corretoras e dos bancos de investimento. Inclusive, entendiam que a natureza dos 

investimentos seria alterada, de modo que novas plataformas voltadas à transação virtual e 

descentralizada de ativos criptografados cresceriam ou surgiriam, em substituição das 

corretoras, por exemplo, avançando para inovações também no mercado de Bolsa.87  

As mudanças já estão sendo sentidas no mercado tradicional, o que se comprova com 

o fato de que a Bolsa de Nova Iorque (NYSE) investiu na Coinbase, uma das maiores 

plataformas de transação de criptoativos, e a NASDAQ está buscando introduzir a tecnologia 

blockchian nos mercados privados. Nesse sentido, “Bob Greifeld, CEO of NASDAQ, is starting 

small, using blockchain to ‘streamline financial record keeping while making it cheaper and 

more accurate’”.88 

As exchanges são plataformas por meio das quais os indivíduos operacionalizam a 

troca de ativos criptografados ou realizam a compra desses ativos por meio de moeda corrente 

nacional. Importa notar que seu surgimento esteve diretamente ligado à necessidade de se 

entrar no mundo dos ativos criptografados, o que, consequentemente, envolvia a compra dos 

ativos por meio de moeda corrente. Para tanto, era necessário um intermediário de confiança 

que tornasse referida atividade possível.  

As primeiras plataformas a serem criadas eram essencialmente centralizadas, isso 

porque tinham que resolver também o problema de liquidez deste mercado, além da 

necessidade de promover a confiança. A característica de centralização da plataforma 

decorre, principalmente, das atividades de custódia centralizadas dos ativos, disponibilização 

centralizada do livro de ofertas e total controle na execução das operações. Uma vez que a 

interposição de um agente intermediário não só vai de encontro com o que a tecnologia 

blockchain se propõe a realizar, bem como está em sentido oposto ao que pensam os 

idealizadores dos ativos criptografados, passou-se a questionar este modelo de negócio. 

                                                
87* TAPSCOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution: how the technology behind bitcoin is 
changing money, business and the world. Toronto: Portfolio, 2016. p. 221. 
88 TAPSCOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution: how the technology behind bitcoin is 
changing money, business and the world. Toronto: Portfolio, 2016. p. 221. 
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A custódia de ativos dos usuários pode gerar inúmeros problemas tanto para os 

indivíduos como para as plataformas, o que se soma a questões de segurança contra invasão 

de hackers e furto de custódias, bem como a outras situações que serão melhor exploradas 

ao longo deste trabalho. Além disso, a atividade prestada por tais plataformas, tanto as 

centralizadas como as descentralizadas, acaba por se confundir, em certa medida, com 

aquela exercida pelos administradores de mercado de Bolsa e corretoras no mercado 

tradicional, trazendo à tona uma preocupação com a proteção dos investidores no caso da 

utilização das plataformas tecnológicas.   

Considerando a contradição a que as exchanges centralizadas estão expostas, 

passou-se a desenvolver as chamadas plataformas descentralizadas, em que a custódia dos 

ativos passaria, em teoria, a ser exercida pelos seus próprios titulares, sendo a execução das 

operações automatizada por meio de protocolos e softwares desenvolvidos com esta 

finalidade. No entanto, conforme será explorado neste capítulo, a descentralização não é uma 

questão de “tudo ou nada”, dificilmente um sistema será puramente centralizado ou 

descentralizado, de forma que estas plataformas buscam, na medida do possível, 

considerando a qualidade do serviço a ser prestado, a maior desintermediação possível de 

suas atividades.89  

2.1. As criptoexchanges centralizadas 

A primeira distinção que precisa ser feita é entre a exchange e a tecnologia que está 

por trás dela, o blockchain. A exchange está para os portais de venda on-line – como a 

Amazon enquanto marketplace –, assim como o blockchain está para internet. Ou seja, a 

exchange opera por meio do protocolo blockchain, no entanto não se confunde com ele, até 

porque conta com espaços de atuação para além do blockchain. 

Em se tratando das criptoexchanges centralizadas, elas têm suas atividades situadas 

em dois sistemas computacionais90 diferentes: (i) um que está dentro do blockchain, onde são 

registradas operações com criptoativos e tão somente essas; e outro (ii), em que funciona 

como uma espécie de uma interface on-line, uma base de dados da exchange, na qual ela 

mantém seu banco de informações, o livro de ofertas e todos os dados relativos a transações 

que envolvem as moedas correntes nacionais e os criptoativos, sendo que aqui está apenas 

                                                
89  NAYARANAN, Arvind et al. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – A comprehensive 
introduction. Princenton: Pricenton University Press, 2016. p. 76. 
90  O sistema computacional, na dicção do disposto na Wikipedia são: “Um sistema 
computacional consiste num conjunto de dispositivos eletrônicos (hardware) capazes de processar 
informações de acordo com um programa (software). O software mais importante é o sistema 
operacional, porque ele fornece as bases para a execução das aplicações, às quais o usuário deseja 
executar”. (Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_computacional>. Acesso em: 13 fev. 
2019.)  
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a representação da operação. No primeiro sistema são registrados, basicamente, três tipos 

de operações: (i) depósito e retirada de criptoativos, momento em que haverá a real 

transferência de titularidade; (ii) manutenção de saldos em carteiras, quando se entende 

necessária, por motivos de segurança, a troca do local de armazenamento dos ativos entre a 

hot e a cold wallei;91 (iii) resgate de saldo de hard forks92 para creditar os clientes.  

Assim, ao negociar por meio de uma plataforma, há apenas a transferência de 

titularidade na base de dados interna, não sendo realizada qualquer operação em blockchain. 

Essa transferência final de titularidade em blockchain acontece apenas quando há a retirada 

ou o depósito de ativos, momento em que será fornecido o hash da operação. Ou seja, há 

uma representação de toda a transação em um sistema fora do blockchain (off blockchain) e 

há uma ou mais carteiras da exchange, nas quais são mantidos os ativos, sendo parte do 

armazenamento on-line e outras não. De forma geral, as exchanges são plataformas digitais 

que permitem a conexão entre compradores e vendedores, tornando possível a interação 

entre esses agentes para fins de criação de algum valor de troca.93 

Por meio desse grande banco de dados interno à exchange paralelo ao blockchain, é 

que ela gerencia as informações dos usuários. Porém, ao se transferirem as custódias dos 

criptoativos e do dinheiro corrente nacional para as exchanges, são colocadas em carteiras e 

                                                
91 O armazenamento de criptoativos se dá por meio das chamadas wallets ou carteiras virtuais, as quais 
poderão ser mais ou menos sofisticadas. A forma mais simples de manter os ativos é por meio de 
carteiras que são, na realidade, softwares, sendo que este não é o método mais seguro, na linha de 
uma possível  analogia, armazenar os ativos em seu computador é igual a andar com notas na carteira. 
Aqui a exposição ao risco de ser assaltado ou mesmo de perder esses ativos é muito maior. O 
armazenamento no computador é o que se costuma chamar de hot storage ou hot wallet. Por outro 
lado, um método mais seguro de armazenamento, mas cuja disponibilidade para utilização dos ativos 
torna-se mais difícil é a cold wallet, o que ocorre fora do ambiente da internet, de maneira off-line. Ao 
final, a forma mais segura é armazenar uma quantidade pequena na hot wallet e o restante na cold 
wallet; para o quê, serão necessárias duas chaves privadas em separado. Quando o sujeito decidir 
usar os ativos, poderá enviar de uma carteira para a outra. Além da opção para armazenar sozinho os 
ativos, o serviço de carteiras virtuais poderá ser terceirizado, sendo que a primeira forma de fazer isso 
é por meio da contratação de um serviço on-line de custódia de ativos. A carteira on-line é aquela a 
qual o usuário tem acesso por meio de um aplicativo ou alguma interface na internet, com quem presta 
o serviço de oferecer um espaço na nuvem para armazenamento dos dados. A terceirização desses 
serviços tem seus trade-offs, mas o principal benefício disso é que todos os protocolos e cuidados com 
a segurança dos ativos recaem sobre um terceiro, o qual se presume ser um profissional na área. 
(NAYARANAN, Arvind et al. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – A comprehensive 
introduction. Princenton: Pricenton University Press, 2016. p. 146-164.) 
92 No contexto do blockchain, o fork é quebra no blockchain, uma divisão em dois caminhos distintos 
que vão coexistir em paralelo. Essa divisão decorre, na maioria dos casos, da ausência de consenso 
da rede quanto à validação de um bloco. Esses forks poderão ser soft ou hard. O hard fork acontece 
quando alguém propõe uma alteração substancial nas regras do blockchain, uma mudança não 
compatível ao que operava anteriormente. Um exemplo disso é a divisão do bitcoin e bitcoincash. O 
interessante disso é que a nova rede e a antiga partilham do mesmo banco de dados até o momento 
da ruptura, no entanto os novos blocos passam a não ser válidos na nova regra. (Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Hard_Fork>. Acesso em: 04 fev. 2019.)  
93  VERTIGO. O Que É Plataforma Digital e Quais as suas Funcionalidades?, 19 abr. 2018. 
Disponível em: <https://vertigo.com.br/plataforma-digital-portal-intranet-mobile/>. Acesso em: 10 
fev. 2019.   
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contas-correntes de sua titularidade, respectivamente, de modo que não há segregação 

desses ativos. Assim, a titularidade do dinheiro e os ativos criptografados dos clientes acabam 

se misturando, e a cada plataforma cabe o desenvolvimento da tecnologia que permita essa 

segregação internamente. Com tais sistemas desenvolvidos será possível controlar os bens 

e o dinheiro a que se possui, hoje cada usuário tem acesso a uma tela individual que é parte 

do sistema da exchange, no qual há o balanço e o extrato de suas transações. No entanto, 

para fins legais, os recursos estão na conta correte em nome da criptoexchange, não havendo 

qualquer separação de titularidade em relação aos valores.  

A exchange centralizada é aquela cujo investidor confia em um terceiro para custodiar 

seus ativos, o que é totalmente contrário à ideia da tecnologia blockchain, a qual surgiu em 

um momento de crise financeira, cujo desejo de todos era a desbancarização e o fim de entes 

centrais ou de intermediadores.94 No passado, todas as instituições financeiras ou a elas 

atreladas eram “centralizadas”, ou seja, havia um terceiro que era de confiança e a quem se 

confiava a custódia dos ativos ou do dinheiro para que fossem trocados, negociados, 

transacionados. No caso de um banco, a pessoa entrega seu dinheiro para ser custodiado 

pela instituição financeira e, ainda, paga uma taxa para que este serviço seja prestado. Assim, 

o dinheiro passa a ser do banco, o qual, por sua vez, realiza empréstimos para terceiros em 

nome próprio. Em teoria, essa é uma situação que não acontece com as operações das 

exchanges centralizadas, pois estas não operam com reserva fracionada porque não há 

autorização legal para tanto. A custódia pelo banco é, aparentemente, mais segura do que 

guardar o dinheiro em casa, o que seria uma forma de custódia individual. Isso porque quando 

se trata de instituição financeira, esta assume as obrigações impostas pelos órgãos 

regulatórios, como o Banco Central, em relação ao cuidado com os valores, sendo obrigada 

a tomar diversas medidas de segurança. No entanto, não há dados que comparem as perdas 

com o furto ou roubo do dinheiro em casa ou de má gestão pelos bancos.   

A exchange centralizada poderá ter full node, ou seja, um espaço para o 

armazenamento de todas as transações e histórico da rede blockchain, além de ser capaz de 

fazer a gestão das wallets de seus usuários (a plataforma poderá ter uma grande wallet no 

blockchain, subdividida em endereços de cada usuário) e validar todo o protocolo e cada 

operação, não sendo dependente de mineradores para tanto.95  

                                                
94  A situação é diferente em se tratando das exchanges descentralizadas, cuja custódia é feita 
diretamente pelo usuário, à plataforma cabe apenas aproximar compradores e vendedores e permitir a 
execução da troca. O usuário, no entanto, poderá contratar individualmente uma custódia terceirizada 
se entender necessária. 
95 Nesse sentido, a definição dada por Andreas Antonopoulos à full node é: “A full client, or ‘full node,’ 
is a client that stores the entire history of bitcoin transactions (every transaction by every user, ever), 
manages users’ wallets, and can initiate transactions directly on the bitcoin network. A full node handles 
all aspects of the protocol and can independently validate the entire blockchain and any transaction. A 
full-node client consumes substantial computer resources (e.g., more than 125 GB of disk, 2 GB of 
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A separação dos ativos por usuários poderá ser feita de diferentes maneiras, por meio 

de carteiras individualizadas ou mesmo com uma única carteira, que fornecerá diferentes 

chaves públicas aos usuários. Em ambos casos, é possível que o usuário realize consultas 

dos valores armazenados ou contrate uma custódia terceirizada. No caso das empresas 

terceirizadas, elas deverão arcar com os ônus incorridos no caso de invasão por hackers ou 

furto de custódias, além de serem responsáveis por criar políticas de segurança da informação 

e implementá-las da melhor forma possível. O custo de possuir uma infraestrutura confiável 

para custodiar por si pode ser muito alto, o que se soma ao risco de ser responsabilizado por 

furto de custódia, de modo que, neste ano, o Goldman Sachs investiu, em parceria com o 

fundo com o fundo Mike Novogratz’s Galaxy Digital Ventures, cerca de 15 milhões de dólares 

em uma empresa que faz custódia de criptoativos.96  

Nesse modelo de negócio, todos os criptoativos estão em nome da exchange, por meio 

de uma série de chaves públicas e privadas, em que são custodiados os ativos de cada um 

dos indivíduos. Há, também, a individualização por cada sujeito, que terá sempre acesso por 

meio deste endereço – chave pública –, aos seus ativos. Assim, ele saberá qual é seu saldo, 

mas jamais poderá transferir seus ativos se ainda estiver dentro da grande carteira da 

corretora, pois isso precisa ser feito pela exchange. Ou seja, esse modelo de negócio implica 

a custódia de ativos pela plataforma, além da total dependência do usuário em relação aos 

serviços por ela prestados. Ao final, conclui-se que ela funciona como um intermediário nas 

relações estabelecidas entre os usuários de criptoativos.  

Desta feita, passa a ser necessário compreender o funcionamento das plataformas, 

análise esta que vai perpassar pelo cadastro de usuários; pela forma de operar por elas; pelos 

riscos envolvidos; e pelos principais problemas já verificados. Isso a fim de se compreender 

em que medida o investidor está protegido nesse mercado e em que medida a sua proteção 

resta prejudicada. É o que se passa a fazer.  

2.1.1. O cadastro do usuário nas plataformas de exchanges centralizadas  

                                                
RAM) but offers complete autonomy and independent transaction verification”. (ANTONOPOULOS, 
Andreas M. Mastering Bitcoin – Programming the open blockchain. 2ª ed. Sebastopol: O’Reilly Media, 
2017. p. 51.) E na sequência continua: “Some nodes, called full nodes, also maintain a complete and 
up-to-date copy of the blockchain. Full nodes can autonomously and authoritatively verify any 
transaction without external reference. Some nodes maintain only a subset of the blockchain and verify 
transactions using a method called simplified payment verification, or SPV. These nodes are known as 
SPV nodes or lightweight nodes”. (ANTONOPOULOS, Andreas M. Mastering Bitcoin – Programming 
the open blockchain. 2ª ed. Sebastopol: O’Reilly Media, 2017. p. 473.)  
96 BERMAN, Ana. Goldman Sachs and Galaxy Digital’s Mike Novogratz invest $15 million in crypto 
custody firm. In: Cointelegraph, 18 out. 2018. Disponível em:  
<https://cointelegraph.com/news/goldman-sachs-and-galaxy-digitals-mike-novogratz-invest-15-million-
in-crypto-custody-firm>. Acesso em: 20 jan. 2019.  
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O investidor que almeja realizar transações com ativos criptografados por meio de uma 

exchange precisa, em um primeiro momento, cadastrar-se nessa plataforma para que, só 

então, abra uma conta válida e que possa ser ativada. De maneira a efetuar o cadastro, as 

criptoexchanges pedem aos futuros usuários determinadas informações pessoais, o que 

ficará sob custódia da corretora e cuja proteção dos dados também lhe caberá. As 

informações requisitadas poderão ser as mais diversas, a depender da empresa em questão; 

enquanto há algumas que pedem apenas uma selfie com um documento, outras em que se o 

valor negociado for muito baixo nenhuma informação será necessária.  

Analisando algumas das maiores exchanges brasileiras e do mundo, verifica-se que 

entre as possíveis informações requeridas para o cadastro de novos usuários estão: o e-mail 

(endereço eletrônico), o número do Registro Civil (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), comprovante de residência, foto com o 

documento de identidade (foto legível).97 A ideia da foto com o documento de identidade é 

evitar que terceiros façam cadastro em nome de uma pessoa, bastando para isso apenas ter 

as informações do indivíduo. 98  Outros intermediários pedem cópia dos documentos 

informados, além de requisitar novos documentos caso assim entendam ser necessário ou o 

compliance da empresa queira mais informações.99 

Em se tratando de pessoa jurídica, é necessária a apresentação do Contrato Social, 

cartão do CNPJ, comprovante de endereço da empresa. Além disso, é sempre imprescindível 

a indicação de conta corrente de banco com sede no Brasil cuja titularidade guarde identidade 

com o cadastro que se pretende abrir.  

Há determinadas exchanges que permitem o cadastro de usuários com menos 

informações, no entanto nem todas as funcionalidades lhes serão disponibilizadas. As 

consequências disso podem ser a limitação de valores transacionados, os quais serão 

inferiores se comparados aos demais usuários; ou mesmo a redução de funcionalidades, 

como é o caso de serviços de empréstimos de ativos prestados por algumas corretoras, entre 

as quais está a Bitfinex.100 A Foxbit também traz a possibilidade de um cadastro simplificado 

disponível apenas aos indivíduos que depositarem até R$5.000,00 mensais; para tanto, é 

necessário fornecer o nome completo, o número do CPF, a data de nascimento, um número 

                                                
97 MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível em:  <https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. 
Acesso em: 25 jan. 2019; FOXBIT. Termo de Uso. Disponível em: <https://foxbit.com.br/termos-uso/>. 
Acesso em: 25 jan. 2019; BITFINEX. Terms of Service. Disponível em:  
<https://www.bitfinex.com/legal/terms>. Acesso em: 25 jan. 2019. 
98 MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível em:  <https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. 
Acesso em: 25 jan. 2019.; BINANCE. Terms of Use. Disponível em: 
<https://www.binance.com/agreement.html>. Acesso em: 25 jan. 2019.   
99 MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível em:  <https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. 
Acesso em: 25 jan. 2019.  
100 BITFINEX. Terms of Service. Disponível em:  <https://www.bitfinex.com/legal/terms>. Acesso em: 
25 jan. 2019.  
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de telefone e a filiação. Além disso, não é possível fazer transferências ou saques de 

criptoativos de carteira virtual vinculada à Foxbit para outra não vinculada, sendo possível 

esse movimento apenas com moeda corrente nacional.101  

 O motivo para que tanta informação seja necessária está relacionado ao fato de  as 

criptoexchanges serem, hoje, alvo de preocupação e foco de atenção dos principais agentes 

reguladores do mercado financeiro, sempre buscando políticas de prevenção à lavagem de 

dinheiro, à evasão fiscal e de divisas, e aos crimes contra à ordem econômica de forma geral. 

Desta feita, é fundamental que se detenham controle da identidade dos usuários. Em se 

tratando de pessoas politicamente expostas, por exemplo, o cuidado a ser tomado precisa ser 

maior. Em outros casos, basta saber a origem dos recursos para evitar que a criptoexchange 

sirva de meio e/ou facilitadora na consecução de crimes.  

Os recentes acordos internacionais permitem inferir que é crescente a preocupação 

com operações que sejam realizadas para realizar crimes como a lavagem de dinheiro, o que 

vem aparecendo constantemente nos acordos de colaboração e cooperação para trocas de 

informações em nível internacional. Entre os acordos válidos, têm-se o Foreign Account Tax 

Compliance Act – FACTA – e o BEPS, envolvendo uma grande gama de países, entre os 

quais o Brasil é um dos signatários. Nessa esteira, o Termo de Uso da Foxbit, uma das 

maiores exchanges brasileiras, dispõe de um tratamento diferenciado aos usuários residentes 

ou sediados nos Estados Unidos da América em decorrência do FACTA. No caso, esses 

usuários deverão fornecer as informações necessárias para que sejam reportadas as 

operações aos órgãos responsáveis, de modo que as movimentações realizadas por meio da 

exchange poderão ser fornecidas as autoridades locais e estrangeiras que sejam 

responsáveis pelo FACTA.102  

                                                
101   “3.3 A Foxbit propicia aos seus Usuários a possiblidade de cadastro simplificado (Cadastro 
Simplificado) que será regido pelos itens a seguir. 3.3.1. Esta modalidade de cadastro estará disponível 
apenas aos Usuários que depositarem mensalmente à quantia de até R$5.000,00 (cinco mil reais) 
através de transferência (Ted/Doc) de conta de sua titularidade para a conta de titularidade da Foxbit 
indicada, sendo terminantemente proibido o depósito em espécie em qualquer quantia. 3.3.1.1. O 
cadastro a ser preenchido pelo Usuário Pessoa Física incluirá, (i) o nome completo, (ii) o número do 
Cadastro Nacional da Pessoa Física (CPF), (iii) a data de nascimento, (iv) o número de telefone com 
código de Discagem Direta à Distância (DDD) e (v) a filiação. Em caso de inconsistência de dados, o 
cadastro será bloqueado até sua regularização. 3.3.1.2. Esta modalidade não está disponível para o 
Usuário Pessoa Jurídica. 3.3.1.3. Não obstante às informações dispostas no item 3.1.1, a Foxbit se 
reserva no direito de eventualmente solicitar documentação adicional com a finalidade de confirmar a 
autenticidade das informações prestadas. 3.4. Nesta modalidade não são permitidos depósitos, 
transferências e/ou saques dos criptoativos da carteira virtual do Usuário vinculada à Foxbit para uma 
carteira virtual (ou wallet) não vinculada à Foxbit, de modo que os depósitos, transferências e/ou saques 
somente serão permitidos e efetuados em moeda corrente nacional (reais) para a conta de titularidade 
do Usuário cadastrado, sendo, portanto, obrigatória a venda do criptoativo para a efetivação do resgate 
em reais, salvo se houver o envio de documentação completa nos moldes da cláusula 3.1.1 e desde 
que aprovada pela empresa. (FOXBIT. Termos de Uso. Disponível em: <https://foxbit.com.br/termos-
uso/>. Acesso em: 25 jan. 2019.) 
102 “Termo de Uso – 3.1.1 (…) No caso de Usuários pessoa física ou jurídica residente ou sediada, 
conforme aplicável, nos Estados Unidos da América, ou de qualquer forma sujeita à regulamentação 
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O cuidado tomado pelas autoridades locais é perceptível em diversos países do 

mundo, o que depende muito da forma pela qual os criptoativos são enquadrados e do sistema 

adotado, se federativo ou não. Em 2018, o Centro de Análises e Relatório de Transações da 

Austrália (AUSTRAC), órgão responsável pelo controle e prevenção à lavagem de dinheiro, 

anunciou que iniciaria a implementação de regulações mais robustas em relação às 

exchanges de criptoativos. Para tanto, passou a ser necessário cadastrar-se na AUSTRAC, 

que identifica os usuários e mantém as informações relativas às transações realizadas. As 

exchanges que não estiverem devidamente cadastradas serão responsabilizadas criminal e 

financeiramente. Na mesma linha, no Japão, o tratamento já foi mais liberal, após um 

escândalo envolvendo hackers, a Agência de Serviços Financeiros optou por regular as 

plataformas por meio de uma emenda à legislação, aplicável ao setor de pagamentos, 

passando a ser obrigatório o registro e a autorização para a atuação das exchanges. Já na 

Estônia, a maior preocupação está em relação à prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo, por isso que as plataformas assumem obrigações como fiscalizar 

as operações e reportar o que entender suspeito.103 

 Não seria diferente no Brasil, onde a Receita Federal colocou em Consulta Pública n.º 

06/2018, a qual se transformou na Instrução Normativa n.º 1.888/2019 e dispõe sobre a 

prestação de informações pelas exchanges em relação às operações realizadas com 

criptoativos. A ideia é criar uma obrigação acessória para acompanhar melhor as operações, 

elevando a arrecadação e controlando melhor a origem e o destino dos recursos, de forma a 

evitar evasão fiscal, lavagem de dinheiro ou outros ilícitos tributários. Para tanto, as empresas 

que centralizam as atividades são obrigadas a fornecer as informações sobre quem são os 

usuários, quanto transacionaram, quanto possuem depositado na exchange, etc.104 

O texto da Instrução n.º 1.888/2019 da Receita Federal introduz uma obrigação de 

envio de informação pelas corretoras e pelas pessoas físicas que realizarem as transações 

diretamente ou por meio de intermediários localizados no exterior, quando o volume de 

                                                
aplicável a tais pessoas, o Usuário deverá fornecer também as informações necessárias para reporte 
de suas operações aos órgãos aplicáveis, incluindo no âmbito do Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA). Neste caso, o USUÁRIO RECONHECE E CONCORDA QUE AS INFORMAÇÕES 
RELACIONADAS ÀS MOVIMENTAÇÕES – ORDENS DE COMPRA E ORDENS DE VENDA – 
EXECUTADAS POR MEIO DA PLATAFORMA PODERÃO SER FORNECIDAS ÀS AUTORIDADES 
LOCAIS E ESTRANGEIRAS COMPETENTES NO ÂMBITO DO FATCA. (FOXBIT. Termos de Uso. 
Disponível em: <https://foxbit.com.br/termos-uso/>. Acesso em: 25 jan. 2019.)  
103 Para mais informações, verificar: Cryptocurrencie Regulations Around the World. 1 nov. 2018. 
Disponível em: <https://complyadvantage.com/blog/cryptocurrency-regulations-around-world/>. 
Acesso em: 10 fev. 2019.  
104 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Consulta Pública n.º 06/2018. Brasília, 30 out. 2018. Disponível 
em: <http://receita.economia.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/consulta-publica/arquivos-e-
imagens/consulta-publica-rfb-no-06-2018.pdf>. Acesso em: 04 fev. 2019.  
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operação ultrapassar R$30 mil reais por mês.105 A instrução define criptoexchanges como: “a 

pessoa jurídica, ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações 

realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia, e que pode 

aceitar quaisquer meios de pagamento, inclusive outros criptoativos”.106 No caso de prestação 

extemporânea de informações será aplicada uma multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

mês se for pessoa jurídica em início de atividade, imune ou isenta, além de outras figuras; ou 

R$ 1.500,00 no caso de qualquer outra pessoa jurídica que não se enquadre no conceito a 

alínea a do artigo. As pessoas físicas pagarão R$ 100,00 pela prestação extemporânea de 

informações.107 Hoje, as informações são arrecadas apenas por meio das Declarações de 

Imposto de Renda. 

                                                
105  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa 1.888/2019. Institui e disciplina a 
obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. DOU 07 maio 2019. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-1.888-de-3-de-
maio-de-2019-87070039 >. Acesso em 08 maio 2019.    
106  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa 1.888/2019. Institui e disciplina a 
obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. DOU 07 maio 2019. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-1.888-de-3-de-
maio-de-2019-87070039 >. Acesso em 08 maio 2019.   
107  “ Art. 10. A pessoa física ou jurídica que deixar de prestar as informações a que estiver obrigada, 
nos termos do art. 6º, ou que prestá-las fora dos prazos fixados no art. 8º, ou que omitir informações 
ou prestar informações inexatas, incompletas ou incorretas, ficará sujeita às seguintes multas, 
conforme o caso: I - pela prestação extemporânea: a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês ou fração 
de mês, se o declarante for pessoa jurídica em início de atividade, imune ou isenta, optante pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, ou que na última declaração apresentada tenha apurado o Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica (IRPJ) com base no lucro presumido; b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por 
mês ou fração de mês, se o declarante for pessoa jurídica não incluída na alínea "a"; ou c) R$ 100,00 
(cem reais) por mês ou fração, se pessoa física; II - pela prestação com informações inexatas, 
incompletas ou incorretas ou com omissão de informação: a) 3% (três por cento) do valor da operação 
a que se refere a informação omitida, inexata, incorreta ou incompleta, não inferior a R$ 100,00 (cem 
reais), se o declarante for pessoa jurídica; ou b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do valor 
da operação a que se refere a informação omitida, inexata, incorreta ou incompleta, se o declarante for 
pessoa física; e III - pelo não cumprimento à intimação da RFB para cumprir obrigação acessória ou 
para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, o valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais) por mês-calendário; § 1º A multa prevista na alínea "a" do inciso II do caput será 
reduzida em 70% (setenta por cento) se o declarante for pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. 
§ 2º A multa prevista na alínea "b" do inciso I do caput será aplicada também, em caso de apresentação 
das informações fora do prazo previsto no art. 8º, à pessoa jurídica que na última declaração tenha 
utilizado mais de uma forma de apuração do lucro ou tenha realizado operação de reorganização 
societária. § 3º A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade nos casos em que a 
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. Art. 11. Sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista no inciso II do caput do art. 10, poderá ser formalizada comunicação ao 
Ministério Público Federal, quando houver indícios da ocorrência dos crimes previstos no art. 1º da Lei 
nº 9.613, de 3 de março de 1998. (RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa 1.888/2019. 
Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas 
com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. DOU 07 maio 2019. Disponível 
em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-1.888-de-3-
de-maio-de-2019-87070039 >. Acesso em 08 maio 2019). 
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Conforme mencionado no próprio documento aberto à consulta pública, outros países 

estão passando pelo mesmo momento de imputar obrigações às exchanges para identificar 

os envolvidos e evitar a lavagem de dinheiro. Isso ocorreu na Austrália, sendo necessário 

identificar os clientes das operações e manter um arquivo durante sete anos sobre essas 

operações, desde que sejam acima de US$10.000,00. Já na Coréia do Sul, além do imposto 

cobrado, é necessário garantir que os fundos dos clientes sejam mantidos em separado, 

contas individualizas por questão de segurança.108 

Além do aumento de informações e controle de usuários, as exchanges criaram 

departamentos de compliance, voltados à criação de mecanismos de prevenção e 

compliance. Um exemplo de criptoexchange submetida à auditoria foi a Gemini. Esta optou 

por se submeter a uma auditoria da Deloitte para fins de verificação dos níveis internos de 

segurança e proteção da informação, para que estivessem adequados ao protocolo SOC 2 

Tipo 1, estabelecido pelo Instituto Americano de Controladores Públicos Certificados (AICPA) 

e cujos critérios referem-se à confidencialidade, segurança, privacidade, integridade e 

disponibilidade de processamento. Esse é o primeiro caso de uma criptoexchange que passa 

por auditoria de uma das Big Four. A auditoria cobrirá todo o sistema da Gemini, incluindo 

toda a gama de serviços prestados e o seu banco de dados, o que segue a política da empresa 

de garantir aos investidores de criptoativos o mesmo nível de proteção que é conferido aos 

investidores no mercado tradicional, conforme declaração dada pelo diretor de marketing da 

empresa, Chirs Roan.109 

 A demanda pelo aumento de informações pessoais relativas às operações e aos 

indivíduos envolvidos, bem como o aprimoramento das normas relacionadas ao que se chama 

de compliance, também está atrelada à relação que se estabelece entre as criptoexchanges 

e as instituições financeiras tradicionais. Essa relação aparenta estar abalada na medida em 

que foram muitas as notícias de fechamento de contas correntes das exchanges entre 2017 

e 2018, o que foi feito inadvertidamente e sem qualquer justificativa. Pelo fundamento de 

observação à regulação aplicável aos bancos, no tocante às normas de prevenção à lavagem 

de dinheiro, instituições financeiras renomadas, como Itaú Unibanco e Banco do Brasil, 

fecharam contas correntes de criptoexchanges ou se negaram a permitir que fossem abertas. 

Os casos individualmente foram judicializados e uma denúncia realizada no órgão de 

controle da concorrência no Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 

para que fosse investigada eventual conduta anticoncorrencial por parte dos bancos. Desta 

                                                
108 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Consulta Pública n.º 06/2018. Brasília, 30 out. 2018. Disponível 
em: <http://receita.economia.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/consulta-publica/arquivos-e-
imagens/consulta-publica-rfb-no-06-2018.pdf>. Acesso em: 04 fev. 2019. 
109 KARANFILI, Miranda. A criptoexchange Gemini passa por auditoria de segurança e proteção de 
dados. In: Cointelegraph, 29 jan. 2019. Disponível em: <https://br.cointelegraph.com/news/gemini-
crypto-exchange-undergoes-security-compliance-and-data-protection-audit>. Acesso em: 04 fev. 2019. 
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feita, em outubro de 2018, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu a primeira 

decisão sobre o tema e se posicionou favorável às instituições financeiras, por entender que 

a regulação bancária é muito rígida, sendo o fechamento de contas apenas uma conduta no 

sentido de se respeitar tais normas.110 

No órgão administrativo de controle da concorrência, o caso ainda não foi encerrado, 

após uma denúncia feita pela Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain (ABCB), 

este segue com a investigação do inquérito administrativo contra seis bancos para analisar 

em que medida a conduta de fechamento das contas de corretoras de criptoativos as 

prejudica. Após analisar a conduta dos bancos, a Superintendência Geral do CADE afirmou 

que, de fato, os bancos estariam impondo restrições ou proibindo o acesso das corretoras ao 

sistema financeiro. No entanto, negou o pedido de medida preventiva contra os bancos. Agora 

a análise segue com outra Superintendência do CADE.111 

Os cuidados e precauções que os gestores de criptoexchanges tomam em relação a 

determinações de autoridades locais, obrigações, proibições e permissões não se encerram 

em questões atreladas às instituições financeiras. A depender do porte da corretora e da 

abrangência global de sua atuação maior ou menor será a fiscalização realizada pelos órgãos 

nacionais em relação às legislações locais e também aos tratados e pactos internacionais. A 

título de exemplo tem-se o que acontece na Coinbase, uma das maiores exchanges do mundo 

atualmente presente em mais de 42 países, a qual em seu Termo de Uso logo no início 

expressa uma preocupação com a localização do destinatário do serviço, dado que os 

serviços por ela prestados e as normas dispostas no Termo não dizem respeito a cidadãos 

alemães ou pessoas jurídicas lá sediadas. Informa, também, que para usuários localizados 

fora da União Europeia as previsões relacionadas a serviços com e-money não se aplicam.112 

Na sequência, o Termo expõe que nem todos os usuários terão acesso a todos os serviços, 

o que depende da nacionalidade de cada um deles, em Singapura e na Austrália não é 

                                                
110 Esse caso específico envolvia o Mercado Bitcoin e o banco Itaú Unibanco, tendo o último justificado 
sua conduta sob o argumento de que a Exchange em questão não fornecia as informações necessárias 
quando requeridas pelo banco, de forma que não se saberia nem mesmo se os usuários envolvidos 
eram pessoas politicamente expostas ou não, o que teria fortes consequências na prevenção à lavagem 
de dinheiro. Além disso, o Conselho Monetário Nacional (CMN) permite esse tipo de conduta, 
encerramento de contas, desde que previamente notificado ao cliente e mesmo que sem justificativa. 
(REUTERS. Bancos podem fechar contas de corretoras de criptomoedas sem justificativa, decide STJ. 
In: O Estado de S. Paulo, 09 out. 2018. Disponível em: 
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-podem-fechar-contas-de-corretoras-de-
criptomoedas-sem-justificativa-decide-stj,70002541202>. Acesso em: 04 fev. 2019.)  
111 RODRIGUES, Lorenna. CADE abre inquérito contra bancos que podem ter prejudicado corretoras 
de criptomoedas. In: O Estado de S. Paulo, 18 set. 2018. Disponível em:  
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cade-abre-inquetito-contra-bancos-que-podem-ter-
prejudicado-corretoras-de-criptomoedas,70002508482>. Acesso em: 04 fev. 2019.  
112  COINBASE. User Agreement. Disponível em: 
<https://www.coinbase.com/legal/user_agreement>. Acesso em: 05 fev. 2018.  
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possível vender criptoativos através da Coinbase, enquanto que na maior parte da Europa 

este serviço está disponível.113   

2.1.2. O início da operação em criptoexchanges centralizadas: como se dá 
a entrada?  

O modelo de entrada, abertura de conta, pode se dar de duas formas; (1) o individuo 

pode já possuir criptoativos e, portanto, apenas transferí-los para a carteira da corretora; ou 

(2) o sujeito faz uma transferência de dinheiro em moeda corrente nacional de sua conta 

bancária para uma conta devidamente indicada pela corretora em uma instituição financeira 

tradicional.114 Em ambos os casos o sujeito passará a ter uma conta virtual na plataforma da 

exchange na qual haverá uma representação gráfica do valor que possui para transacionar, 

seja em criptomoedas seja em dinheiro. Somente assim é que poderá colocar ofertas de 

compra e de venda na parte da plataforma destinada a tal fim.  

Em ambos os casos, os sujeitos passarão a ter um crédito para operar na plataforma, 

ou seja, verificarão a representação virtual do valor transferido em sua conta na exchange 

com o qual poderão negociar e transacionar. Verifica-se, nesse caso, a prestação de serviço 

de custódia de moeda corrente nacional, o que pode aventar à possibilidade de tais exchanges 

serem enquadradas, em parte, como prestadores de atividades típicas de instituições 

financeiras,115 meios de pagamento ou arranjos de pagamento.116-117  

                                                
113 Informações publicadas pelo site da Coinbase. Disponível em: <https://www.coinbase.com/global#>. 
Acesso em: 12 fev. 2019.  
114  NAYARANAN, Arvind et al. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – A comprehensive 
introduction. Princenton: Pricenton University Press, 2016. p. 161-165. 
115 “Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas 
jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, 
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Parágrafo único. Para os efeitos desta 
lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam 
qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual”. (BRASIL. Lei nº 
5.595 de 31 de dezembro de 1964. Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e 
Creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, 1964.)  
116 Segundo o disposto no artigo 6º, inciso I, da Lei nº 12.865/2013, arranjos de pagamento são: “o 
conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço 
de pagamento ao público, aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários 
finais, pagadores e recebedores”. Para mais informações, ver a explicação dada pelo Bacen em: 
<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/arranjospagamento>.   
117 Optou-se por comparar as plataformas de negociação de ativos com os intermediários do mercado 
de capitais, tendo como foco de análise a proteção do investidor e prevenção à lavagem de dinheiro, 
não sendo possível tratar da natureza jurídica e do enquadramento das plataformas como meios de 
pagamento, arranjos financeiro ou instituições financeiras. Isso porque entende-se o mercado de 
capitais como um exemplo e um ponto de partida de um espaço em que há uma grande preocupação 
com a proteção do investidor e no qual políticas de prevenção à lavagem de dinheiro estão sendo, 
constantemente, aplicadas e aprimoradas. Importante notar que o Projeto de Lei nº 2.303/2015, de 
autoria do deputado Aureo Ribeiro, quer enquadrar as plataformas como arranjos de pagamento, ou 
seja, a discussão é interessante e merece ser futuramente estudada.  
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O envio de criptoativos à exchange pode parecer um pouco mais complexo do que o 

depósito em conta corrente, isso porque toda a operação no blockchain será feita pelo usuário, 

já que é ele quem enviará os ativos de sua carteira para a da exchange, quando qualquer erro 

cometido resultará em perda permanente dos ativos. O usuário enviará seus ativos para o 

endereço público devidamente informado pela exchange, não sendo necessário o envio da 

identificação da operação, o que se costuma chamar de hash, dado que as plataformas 

possuem mecanismos capazes de identificar automaticamente que foram enviados ativos 

para a sua carteira e que é o usuário que emitiu o endereço de recebimento em questão. De 

toda sorte, importa lembrar que o hash, como identificação da operação, é de extrema 

importância em todas as transações com criptoativos, sendo um recibo de comprovação da 

operação. 

 Na maioria dos casos, os ativos enviados para a grande carteira da exchange serão 

destinados ao endereço público gerado para um determinado usuário, ou seja, há um full node 

que é a grande carteira virtual da exchange, na qual cada investidor poderá possuir um ou 

mais endereço público com os seus ativos. Ainda que cada endereço seja de um usuário 

apenas, as plataformas poderão enviar os ativos para outros endereços caso se entenda que 

referida transferência facilita as operações internas, o que deve ser devidamente comunicado 

a cada usuário. Verifica-se aqui a possibilidade de que ocorra uma confusão entre os ativos 

dos diversos usuários, isso porque quem os custodia é a própria exchange, já que, para o 

sistema, ela é a detentora de todos eles. Isso porque ela é a única que possui a chave privada 

desses ativos e, dessa forma, poderá realizar qualquer operação com os ativos lá 

depositados. Essa confusão também acontece no caso da transferência de dinheiro para a 

conta corrente da exchange, dado que há uma conta corrente com os ativos financeiros de 

todos os usuários, não havendo nem mesmo segregação em contas escriturais.   

Ao depositar determinadas quantias na conta da exchange em uma instituição 

financeira, esse dinheiro todo fica sob titularidade da corretora para fins legais, havendo uma 

espécie de custódia de dinheiro sem que haja autorização específica ou dispensa da 

necessidade de registro por parte do Bacen ou de outro órgão responsável pela fiscalização 

e regulação de atividades dessa natureza. Uma vez que as criptoexchanges não têm um 

enquadramento jurídico especial, como é o caso das instituições de pegamento e mesmo das 

corretoras de valores mobiliários, aquelas não são autorizadas a terem subcontas ou contas 

individualizadas, escriturais, em nome de seus usuários, no sistema financeiro tradicional. 

Assim, o risco a que o investidor está exposto nesse tipo de operação, por meio de exchanges, 

é relativamente mais alto do que aquele a que é exposto quando investe no mercado 

tradicional. Isso porque no caso de uma ação de indenização frente à exchange, ou mesmo 

uma dívida tributária da corretora, pode-se determinar judicialmente o bloqueio das contas da 

corretora, o que bloqueará, ao final, os ativos dos investidores também, como o que aconteceu 
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no caso da Bitcoin For You, para o qual o judiciário determinou e manteve o bloqueio de mais 

de 6 milhões de reais na conta corrente da exchange em decorrência de investigação criminal 

envolvendo parte de seus clientes.118 

2.1.3. A operação por meio das criptoexchanges centralizadas: como se 
dão a negociação e liquidação das transações?  

Uma vez realizado o cadastro, aprovadas as informações e aberta a conta mediante o 

depósito de ativos ou de dinheiro, o sujeito passará a ter uma representação de seus ativos 

no banco de dados da plataforma, fora do blockchain. O envio de ativos criptografados para 

a plataforma ocorrerá mediante a alteração de titularidade e, portanto, estará, naturalmente, 

registrado no blockchain. Assim, os usuários passarão a ter acesso ao livro de compra e venda 

de criptoativos da corretora em que optaram por abrir suas contas. O livro contém as ordens 

de compra e venda que estão em aberto, ou seja, que ainda não foram aceitas por ninguém 

e, portanto, não foram executadas. Em relação às ordens em aberto – tanto de compra como 

de venda –, há o valor que está sendo ofertado por determinada quantidade de ativos e o 

valor e a quantidade de ativos que se deseja vender, a depender da ponta da cadeia em que 

o usuário se encontra. Considerando todas as ordens de venda, haverá, também, sempre o 

spread das ofertas.  

Importa notar que a oferta de compra ou de venda é feita direta e individualmente pelo 

usuário pela plataforma, sem qualquer envolvimento de um terceiro, sendo aquele quem 

determinará o preço da operação, a quantidade que quer comprar ou vender e o que se chama 

de “taxa de câmbio”, ou seja, o valor que se atribui ao criptoativo para que a operação seja 

efetivada. A taxa de câmbio também é determinada pelo próprio investidor, e a consequência 

quando o valor determinado fica muito acima do preço que está sendo operado no mercado 

é a de que a ordem não será aceita por ninguém. Por isso, recomenda-se que o valor de 

conversão seja feito uma vez observados os valores médios daquela exchange. Isso porque 

                                                
118 Esse é um caso um pouco peculiar, em que o judiciário determinou o bloqueio de 6.464.185,04 
milhões de reais da conta da VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (Bitcoin For You), como 
consequência do Inquérito Policial n.º 1237/2017/100942-A, conhecido como Operação Faraó. O 
bloqueio se deu em decorrência da suposta prática de delitos por participantes da D9 Clube de 
Empreendimentos. Esse clube estaria sob a direção de Danilo Santana, cliente da Bitcoin For You. A 
empresa pediu o desbloqueio da totalidade dos mais de 6 milhões e redução do valor bloqueado a 655 
mil reais que proporcionalmente seria de titularidade de Danilo. A Bicoin For You alegou não ter 
participado dos esquemas investigados, já que a prática de delitos por um cliente da plataforma não 
justifica prejudicar outros 200 mil clientes que tiveram, também, seus recursos bloqueados. Ao final, a 
decisão manteve o bloqueio e negou seguimento a liminar. (STJ. Recurso em MS n.º 56.711. Rel. Min 
Rogerio Schietti Cruz. Dje 02/03/2018. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=808110
64&num_registro=201800394140&data=20180306&tipo=0&formato=PDF>. Acesso em: 10 fev. 2019.)  
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esta divulga valores máximo, mínimos e o valor médio de comercialização de um ativo, não 

havendo uma cotação no mercado de forma geral.  

Determinadas plataformas, para facilitar a colocação da ordem, sugerem valores para 

a taxa de conversão, de modo a dar mais possibilidades para que a ordem seja aceita. De 

toda sorte, a maioria das plataformas permite a inserção de ordens no mercado, cujo valor de 

conversão é determinado pela cotação do mercado. No caso das exchanges, é o valor de 

cotação interno do ativo. Isso porque não há uma comunicação direta ou centralização desses 

valores no mercado ou que envolva o universo de todas as exchanges. A depender do caso, 

haverá uma tela referente ao livro de oferta para cada espécie de criptoativos que sejam 

aceitos à negociação na criptoexchange analisada.   

A maioria delas também disponibiliza um espaço para que o usuário se informe da 

cotação de referência dos ativos em relação ao dólar ou a outra moeda, de modo a facilitar 

para o usuário a determinação do valor de compra ou de venda, trazendo um referencial mais 

palpável.  

Quando há correspondência entre uma ordem de compra e uma de venda – o que se 

costuma chamar de match – ou se for diretamente aceita por um outro investidor, o negócio 

é automaticamente confirmado pela plataforma e, posteriormente, executado. Esse 

mecanismo é muito parecido com o de operação dos livros de oferta do mercado de ações, 

no entanto, no mercado tradicional, o investidor nunca colocará, ele mesmo, uma oferta, pois 

isso sempre será intermediado por uma corretora de títulos e valores mobiliários. Até mesmo 

em se tratando do sistema home broker, as ofertas colocadas diretamente pelos investidores 

precisam ser confirmadas pelas corretoras para que sejam executadas, ou seja, passam por 

uma espécie de curadoria. Além disso, no mercado tradicional, o livro de ofertas não é 

gerenciado pela corretora nem mesmo está situado em seu provedor, mas é controlado pela 

administradora de mercado de Bolsa, no Brasil a Bolsa, Brasil Balcão (B3).  

Apesar de as criptoexchanges nunca assumirem obrigação em relação aos negócios 

ali firmados, apresentando-se sempre como meras provedoras de plataformas especializadas 

em intermediação e agenciamento das operações, em se tratando de uma exchange 

centralizada, esta será, invariavelmente, responsável pela execução da transação. Ou seja, 

deverá prover a infraestrutura tecnológica para realizar o intercâmbio entre os ativos 

criptografados e os respectivos recursos financeiros, ainda por mera representação digital na 

plataforma, para cada um dos sujeitos na operação. Isso porque estes transferem os valores 

e os ativos para a corretora, já que é ela que detém o controle desses recursos, podendo 

enviá-los entre os usuários conforme as operações são executadas e liquidadas. Uma das 

consequências dessa infraestrutura e da tecnologia aliada às exchanges é o fato de que estas 

conseguem realizar a compensação e liquidação automática dos ativos, não havendo a 

demora de três dias úteis comum ao mercado tradicional, como é o caso do que ocorre na 
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B3. O problema desta demora é que se abre espaço para riscos de liquidez e inadimplência, 

por exemplo, durante o período conhecido como “janela de liquidação”.  

Importa notar que as ofertas de compra e venda que venham a ser colocadas são 

propostas consideradas perfeitas e válidas, de forma que se aceitas serão integralmente 

cumpridas, independente de conter erro em relação ao valor ou quantidade de ativos, não 

havendo nem mesmo a possibilidade de cancelá-las. O cancelamento somente é passível de 

ser realizado se a oferta ainda não tiver encontrado uma contrária, não tiver sido aceita ou 

tiver sido parcialmente aceita.119  

Esse primeiro momento da operação, em que há uma colocação e o aceite da oferta 

e a execução da transação, por meio da alteração da representação eletrônica dos ativos que 

cada um dos usuários possui, ocorre totalmente fora do blockchain, naquilo que optamos por 

referir como banco de dados da exchange. Ou seja, não necessariamente houve a 

transferência dos ativos de uma carteira virtual para outra. Conforme explorado, a exchange 

centralizada, ao fazer a custódia dos ativos, assume grande responsabilidade em relação à 

execução dos negócios.  

Em teoria, essa transferência deve ser feita quando a transação é confirmada e 

executada na plataforma da corretora, porém é muito difícil de ter essa espécie de controle. 

Na realidade, as exchanges não realizam essa operação no blockchain, ou seja, não realizam 

a transferência de titularidade dos ativos criptografados, o que se realiza apenas quando o 

usuário pede para retirar os ativos da plataforma, visto que a operação ocorre apenas nos 

registros da plataforma. Na visão de Arvind Nayaranan, as exchanges, na realidade, 

funcionam como os bancos: o sujeito deposita um valor e tudo o que tem é a promessa de 

que quando quiser utilizar tais valores poderá pedir ao banco e recebê-los imediatamente.120  

Assim, o usuário é totalmente dependente do sistema da exchange no qual haverá o 

registro da sua propriedade, no entanto não será legalmente o titular de seus ativos. Outra 

prática de negócio é realizar a transferência dos ativos no blockchain cada vez que uma 

operação é executada, de modo que o controle que o investidor terá da situação é um pouco 

maior porque o repasse do ativo gerará um hash, o qual deverá ser fornecido ao investidor. 

                                                
119 Para melhor compreensão do tema e exemplificação de Termos de Uso que contenham essa 
determinação, verificar item 3.4.2. 
120 “The important thing to note here is that when this transaction happened involving you and another 
costumer of the same exchange, no transaction actually happened on the Bitcoin block chain. The 
exchange doesn’t need to go to the block chain to transfer bitcoins or dollars from one account to 
another. All that happens in this transaction is that the exchange is now making a different promise to 
you then they were making before. Before the said, ‘we’ll give you $ 5,000 and 3 BTC,’ and now they’re 
saying ‘we’ll give you $3,840 and 5 BTC.’ It’s just a change in their promise – no actual movement of 
money takes place through the dollar economy or through the block chain. Of course, the other 
participant in the transaction has had the promises made to him change in the opposite way.” 
(NAYARANAN, Arvind et al. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – A comprehensive 
introduction. Princenton: Pricenton University Press, 2016. p. 165.)  
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Nesse caso, um dos riscos aqui anunciados diz respeito ao fato de a corretora não realizar 

essa transferência, ou de fornecer o mesmo hash para mais de um usuário, uma vez que o 

investidor não tem controle sobre sua carteira, ou seja, não poderá executar uma transferência 

de ativos por si só.  

Depois de efetivada a transação, caso o indivíduo deseje receber o dinheiro em sua 

conta corrente, poderá este requerer o depósito por meio da plataforma, para o que, 

normalmente, pagará uma taxa de serviço, e na sequência receberá o valor requerido. O 

mesmo poderá ser feito com o ativo que for adquirido: o investidor poderá pedir que seja 

enviado a uma carteira individual que não esteja em custódia da corretora ou para a carteira 

de outra corretora por meio da qual passará a operar.  

A criptoexchange, então, opera por meio de dois sistemas diferentes, conforme já 

explicado, sendo necessário que tenha acesso ao seu próprio banco de dados, no qual 

registrará todas as ordens de compra e venda que forem colocadas, assim como as diferente 

redes blockchain de cada ativo em que efetivará transações. Isso justifica o porquê de as 

criptoexchanges centralizadas não transacionarem qualquer ativo, sendo necessário 

selecionar quais os tipos possíveis que serão negociados. Para que fosse possível aceitar 

qualquer ativo, seria necessária uma tecnologia capaz de conversar com diversas redes de 

blockchain.  

A existência de exchanges de criptoativos centralizadas é a realidade no momento 

presente e a forma mais comum de operacionalização dos negócios, porém não é a única. A 

tendência, inclusive, é mudar e cada vez mais migrar para modelos descentralizados. Isso 

porque a centralização e intermediação de atividades são uma ideia contrária ao que a 

tecnologia de blockchain tem de mais caro em sua ideologia, qual seja, justamente a 

desintermediação e a confiança no próprio protocolo. Além disso, há muito risco envolvido na 

operação por meio de exchanges centralizadas, uma vez que elas detêm a custódia de todos 

os ativos, sendo responsáveis, então, pela execução de todas as transações. Ou seja, insere-

se um novo ente central na cadeia de negociações, o que é totalmente contraditório com a 

ideologia que fez surgir esses ativos e o blockchain.  

2.1.4. Principais riscos envolvidos em exchanges centralizadas  

Feita toda a descrição acima, resta evidente que a criação das criptoexchanges 

centralizadas foi uma saída encontrada para garantir o crescimento e popularização dos 

criptoativos, tornando viável sua negociação além de criar confiança no blockchain e nos 

ativos criptografados. No entanto, como é próprio de atividades centralizadas, e da 

intermediação, esse modelo de negócio também introduziu novos riscos, o que por vezes 

restam mascarados pela visão idealizada que se tem do blockchain como um protocolo 
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descentralizado, irreversível, cujo problema do gasto duplo resta resolvido, transnacional e 

extremamente seguro. Ao centralizar determinadas atividades, muitas dessas características 

deixam de existir ou ficam suspensas em um primeiro momento, isso porque parte das 

transações não acontecem em blockchain e também porque os ativos ficam em custódia das 

criptoexchanges, enquanto os fundadores do blockchain buscavam justamente criar ativos 

que não mais fossem custodiados por terceiros. Importante ressaltar a quase totalidade das 

exchanges analisadas se propõe a criar políticas de compliance e segurança para mitigar tais 

riscos. No Brasil, este é o caminho que a ABCripto e a ABCB vêm adotando ao estarem em 

vias de criar e instituir um manual de boas práticas destinado às plataformas de criptoativos, 

além de instituírem requisitos mínimos de segurança. No entanto, enquanto não houver uma 

uniformidade de tratamento ou política determinada para tanto, mais difícil será de lidar com 

esse mercado. 

Nesse sentido, conforme serão aqui explorados, os riscos envolvidos no uso dessas 

plataformas centralizadas são: (i) a custódia centralizada em um agente sem obrigações 

aplicáveis às instituições financeiras e intermediários do mercado de capitais de cautela, 

prudência e segurança em relação aos valores de terceiros; (ii) o furto de custódia por hackers 

sem que se tenha um controle terceirizado e auditado dos titulares dos ativos; (iii) bloqueio de 

contas das exchanges congelando ativos dos investidores, o que também decorre da custódia 

centralizada de ativos; (iv) perda de todos os ativos ante a morte, perda ou desaparecimento 

da única pessoa responsável pela chave privada de toda carteira da exchange, no caso dessa 

possuir uma carteira única; (v) a não efetivação das operações pela exchange que afirma ter 

realizado troca ativos entre seus clientes; (vi) o uso de recursos dos investidores para que a 

plataforma realize operações próprias ou arbitragem, entre outros.   

É na questão da custódia que reza o primeiro risco a ser analisado e, conforme 

mencionado, a corretora poderá ter uma grande carteira virtual dela no blockchain, a qual será 

subdividida conforme seus usuários transferirem ativos, mesmo que aquele faça a gestão de 

todos os ativos seja a exchange. Fazer custódia internamente é um risco para qualquer 

plataforma, dado que aumenta invariavelmente a sua exposição à ataques de hackers, 

problemas operacionais e tecnológicos. Isso porque quem deve controlar tudo, criar políticas 

e desenvolver processos de segurança e segurança de informação é a própria plataforma. 

Uma das saídas encontradas pelas exchanges é realizar o armazenamento da maior parte 

dos ativos em “carteiras frias”, ou seja, em dispositivos de hardware que não estejam 

conectados à internet.121  

                                                
121 Muitas são as exchanges que possuem o sistema de armazenamento dos ativos fora da internet e 
do blockchain, conhecidas como “carteiras frias” por serem mais seguras e não estarem expostas a 
invasão por hackers. Entre essas plataformas, estão a Mercado Bitcoin e a Bitfinex. Esta última anuncia 
por meio de suas políticas de segurança que: “The overwhelming majority of system funds are stored 
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Outra opção é a corretora contratar uma empresa terceirizada e especializada na 

criação de carteiras para custódia, quando o serviço ficará a cargo da empresa terceirizada. 

Apesar de essas empresas apresentarem um alto custo, poderão ser mais seguras por 

envolverem empresas especializadas nessa atividade, no entanto essa não é sempre a 

realidade. As empresas terceirizadas e, também, determinadas exchanges acabam por 

desenvolver um protocolo para evitar invasão de hackers ou furto de custódias, além de elas 

serem responsáveis por criar políticas de segurança da informação e implementá-las da 

melhor forma possível. No entanto, no caso de empresas, o risco está em deixar os ativos sob 

os cuidados de um terceiro indivíduo que não é nem o investidor nem mesmo a exchange, de 

modo que quando o usuário, após ter comprado ou vendido ativos, pedir para retirá-los, 

caberá à plataforma informar a troca de titularidade para a empresa terceirizada. Assim, surge 

um novo problema e que, hoje, já existe no mercado tradicional: a necessidade de conciliar 

as informações de diferentes bancos de dados: da exchange e da custodiante; e que no 

mercado tradicional ocorre entre a central depositária e as informações das corretoras. 

Desde o surgimento das criptoexchanges, muitos foram os casos de furto de ativos ou 

sumiço de ativos em decorrência da quebra de protocolos de segurança e/ou invasão por 

hackers. O primeiro desses casos foi o Mt. Gox, uma criptoexchange japonesa criada em 

2010, cujas operações tornaram-se de extrema importância entre 2013 e 2014, quando atingiu 

o posto de maior exchange do mundo, realizando cerca de 70% das transações envolvendo 

bitcoin. No entanto, em fevereiro de 2014, a corretora suspendeu todas as suas atividades, 

apagou sua conta do Twitter e tirou o site do ar, quando também deu entrada em um pedido 

de falência com posterior liquidação. Isso porque cerca de 850 mil bitcoins pertencentes aos 

usuários teriam sido roubados da carteira virtual da exchange, o que valia na época cerca de 

450 milhões de dólares. Esse processo de falência ainda não foi finalizado e nenhum dos 

clientes recebeu seu dinheiro de volta. Em 2016, a criptoexchange Bitfinez também teve 

bitcoins de seus clientes roubados, um total de 120 mil bitcoins que equivaleriam a 72 milhões 

de dólares.122  

Só até a primeira metade de 2018, a empresa de segurança em blockchain Cipher 

Trace havia identificado que o furto de criptoativos chegava ao montante de US$731 milhões, 

cuja expectativa até o final do ano era de US$1,5 bilhões. Se comparado com o valor total 

                                                
in offline, cold wallets. Only approximately 0.5% of crypto assets are accessible in hot wallets for day-
to-day platform operations. As an added protection, the cold wallets are not available from the platform 
or the platform servers. The funds in offline cold storage require manual intervention by several 
members of our management to access”. (BITFINEX. Security Policy. Disponível em: 
<https://www.bitfinex.com/legal/security_policy> Acesso em 12 fev. 2019.) 
122 JEFFRIES, Adrienne. Inside the bizarre upside-down brankruptcy of Mt.Gox. In: The Verge, 22 mar. 
2018. Disponível em: <https://www.theverge.com/2018/3/22/17151430/bankruptcy-mt-gox-liabilities-
bitcoin>. Acesso em: 06 fez. 2019.  
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roubado em 2017, a diferença é assustadora, quando o total em furto chegou a cerca de 

US$226 milhões, ou seja, quanto maior o uso mais furto haverá.123 

Outra questão de segurança para as exchanges centralizadas que chamam atenção é 

a possibilidade de que apenas o controlador da plataforma ou o dono possua as informações 

relativas às chaves privadas das carteiras frias. Nessas situações, ante o falecimento desse 

sujeito ou mesmo seu desaparecimento, os investidores e reais proprietários dos ativos 

restam totalmente desprotegidos e sem ativos. Isso porque a companhia, provavelmente, não 

terá outros bens e ativos que sejam suficientes para a devolução do que pertencia aos 

investidores e é praticamente impossível hackear a chave privada, principalmente se havia 

mecanismo de segurança. Uma forma de mitigar esse risco é por meio do uso do sistema de 

multiassinaturas, por meio do qual três ou mais donos têm partes da chave privada da carteira, 

sendo que são necessárias apenas duas partes, assinaturas, para movimentar os ativos. 

Portanto, essa é uma questão que deve ser questionada e analisada pelos usuários ao 

contratarem uma plataforma. 

O problema da chave privada estar sob o domínio de apenas uma pessoa levou à 

perda de ativos de uma plataforma em fevereiro de 2019, quando do falecimento repentino do 

dono da corretora QuadrigaCS, Gerard Cotten. Ele era o único que tinha a senha de acesso 

aos ativos digitais, armazenados em uma carteira fria por questão de segurança. Nesse caso, 

havia cerca de 115 mil usuários, totalizando US$190 milhões em criptoativos, os quais estão 

congelados desde dezembro, quando ocorreu a morte de Cotten. Uma vez que o computador 

era criptografado, especialistas em tecnologia conseguiram recuperar pouquíssimos ativos, o 

que levou à Exchange a entrar com pedido de proteção de crédito na justiça canadense, o 

que dentro de pouco acarretará em um procedimento falimentar.124  

Outro risco a que o investidor está exposto é o de não receber efetivamente o 

criptoativo comprado, isso porque caberá à exchange realizar a operação no blockchain, e ao 

usuário caberá apenas receber a chave pública da sua carteira, quando, então, poderá 

conferir a quantia que está armazenada. Uma vez que a chave privada fica em poder da 

corretora, a efetivação das transações também depende delas. Em teoria, o indivíduo sempre 

receberá o ativo quando pedir para retirá-lo da carteira da criptoexchange; na prática, porém, 

                                                
123 LA-CROIX, Kevin. Cyrptocurrencies – To insure or not to insure? In: The D&ODiary, 9 set. 2018. 
Disponível em: <https://www.dandodiary.com/2018/09/articles/cryptocurrencies/guest-post-
cryptocurrencies-insure-not-insure/>. Acesso em: 06 fev. 2019.  
124 REUTERS. Dono de corretora de criptomoedas morre e usuários ficam sem acesso a U$ 190 
milhões. In: O Estado se S. Paulo, 05 fev. 2019. Disponível em: 
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dono-de-corretora-de-criptomoedas-morre-e-
usuarios-ficam-sem-acesso-a-us-190-
milhoes,70002708544?utm_source=facebook:newsfeed&utm_medium=social-
organic&utm_campaign=redes-sociais:022019:e&utm_content=:::&utm_term>. Acesso em: 06 fev. 
2019.   
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há muitas reclamações quanto à demora desse procedimento. Outra questão é a conferência 

de que essa chave pública é do usuário e somente dele, ou seja, de que todos os ativos ali 

armazenados são dele e de que a exchange não forneceu a mesma chave para outras 

pessoas. Esse perigo de ser concedida a mesma chave pública para mais de um usuário 

somente será possível no caso de dois usuários possuírem a mesma quantidade de ativos da 

mesma espécie depositados.  

Um terceiro risco é o de que após a transação ser aceita e executada no banco de 

dados da corretora, não existam os ativos suficientes na carteira para cobri-la, de modo que, 

ao pedir a transferência definitiva dos ativos, a corretora não depositará justamente porque 

operava com mais criptoativos do que efetivamente possuía. Nesse caso, o usuário precisará 

comprovar a execução da operação nos registros da plataforma para que procure 

judicialmente o devido ressarcimento do ativo em questão. A não execução de uma operação 

também é algo a que as instituições financeiras e demais instituições do mercado financeiro 

estão sujeitas, há operações que não são executadas ou são mal executadas, o que enseja 

em ações indenizatórias e de ressarcimento, além de penalização pelos órgãos regulatórios; 

o que, ao final, culmina em melhorias dos procedimentos internos. A situação das 

criptoexchanges é um pouco diferente, porque não há um mecanismo de supervisão de suas 

atividades, regras de compliance e organização a serem observadas, o que para o investidor 

torna-se fácil comprovar a fraude e as perdas incorridas.  

Além disso, ao transferir moeda corrente para a conta corrente da exchange, o 

investidor está assumindo um grande risco. Uma vez que a exchange é uma pessoa jurídica 

qualquer, sem nenhum enquadramento especial, a ela não é possibilitado realizar a 

segregação de contas (possuir “contas margem”, “contas depósito”), individualizadas em 

nome de cada investidor, como o que acontece com as corretoras que têm instituições 

financeiras por trás. Elas entendem essa necessidade e pleiteiam a concessão de contas 

especiais, porém, para isso, é necessário que se enquadrem como instituição financeira, 

arranjo fechado de pagamento ou mesmo meio de pagamento. Eles não querem conta de 

depósito tradicional, mas conta de banco de investimento.  

O fato de a exchange possuir uma grande conta no sistema financeiro nacional 

consiste em um grande risco suportado pelos investidores sem que estes, muitas vezes, 

percebam-no, qual seja: no caso de penhora da conta da corretora, dívidas tributárias e 

trabalhistas, os investidores perdem todo o seu dinheiro, dado que, para fins legais e de 

reconhecimento de todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN), o proprietário era a exchange. 

Uma saída seria permitir essa segregação de contas por titular, o que seria benéfico até 

mesmo ao se considerar a guerra concorrencial que se instaurou entre exchanges e bancos. 

Isso porque se verificou um período cujos bancos simplesmente fechavam as contas das 

exchanges, pois estas precisavam da infraestrutura do sistema bancário para que suas 
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atividades funcionassem ou para que não abrissem essas contas, dado que as exchanges 

não são capazes de demonstrar a origem de todo o dinheiro que detêm. Para que seja 

possível a segregação de contas, a exchange precisa, hoje, ser enquadrada como meio de 

pagamento ou arranjo privado.  

Para além do hackeamento das plataformas e furto de custódia de criptoativos, outra 

coisa que pode acontecer é o furto do banco de informações pessoais armazenadas pelas 

exchanges. Isso já aconteceu no Brasil com a Atlas, quando foi divulgado o nome dos maiores 

proprietários de bitcoin na plataforma, além disso os dados pessoais podem ser hackeados 

juntamente com os documentos fornecidos quando da abertura da conta. Importa notar que 

esse é um risco a que qualquer empresa que lide com informações pessoais de seus usuários 

estaria exposta, porém a empresa em questão lida com informações ainda mais delicadas, o 

que poderá configurar violação de dados confidenciais equiparados às informações bancárias. 

O investidor tem acesso direto ao livro de oferta e, por isso, é ele quem coloca as 

ordens de compra e de venda, porém esse livro, hoje, ainda não está na tecnologia blockchain, 

fica na camada on-line, realizada pela plataforma e de sua posse. O risco é que essa 

plataforma pode manipular esse livro inserindo ofertas não executadas e ordens em 

determinado sentido para aumentar ou reduzir a cotação de um ativo naquela exchange, dado 

que esta é a única que detém o controle dele. 

Em decorrência dos riscos aqui mencionados e analisados, há quem entenda que a 

maior ameaça aos criptoativos não é a sua volatilidade de preço, mas o fato de que a maioria 

das transações ainda acontece em exchanges centralizadas.125  

2.2. As criptoexchanges descentralizadas 

Se por um lado o desenvolvimento das exchanges centralizadas e a sua popularização 

foram a porta de entrada dos investidores aos criptoativos, estas trouxeram liquidez ao 

mercado e abriram espaço para a transação, ao conferirem as garantias necessárias, por 

meio da interposição de um intermediário; além de terem aberto espaço para o financiamento 

de empresas por essa nova forma de ativos financeiros, atingindo números comparáveis ao 

do investimento por empresas de venture capital. De outro, também houve muitos problemas 

com segurança, furtos e desaparecimento de quantias significativas de ativos, demonstrando 

certa vulnerabilidade, o que assustou investidores, fazendo com que muitos saíssem desse 

                                                
125 KHATWANI, Sudhir. Decentrilzed crypto exchanges vs centralized exchanges like Binance, Bittrex. 
In: Coinstura, 13 out. 2018. Disponível em: <https://coinsutra.com/decentralized-vs-centralized-crypto-
exchange/>. Acesso em: 06 fev. 2019. 
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mundo. Entre os inúmeros ataques de hackers e furtos sofridos estão os casos da Mt. Gox, 

BitGrail, Coincheck e outros.126  

Assim, abriu-se espaço para o desenvolvimento de novos meios para a realização de 

operações com criptoativos, de modo que a confiança estaria totalmente alocada no 

blockchain e no código desenvolvido para tanto, eliminando terceiros intermediários, entre os 

quais estão a exchanges descentralizadas (DEX)127 ou as plataformas de troca P2P.128 Ou 

seja, passa-se ao momento de concretização dos anseios daqueles que desenvolveram os 

criptoativos e o blockchain como rede P2P, distribuída, pseudoanônima, de difícil alteração e 

democrática. Nesse sentido, as exchanges descentralizadas consistiriam em DLTs que 

permitem aos usuários realizar transações sem precisar de entes centralizados para 

intermediar as trocas ou custodiar os ativos.129 

De modo geral, as plataformas decentralizadas dizem respeito a um 
(...) software program, hosted on or integrated into one or more distributed 
ledgers (e.g., Ethereum), that enables peer-to-peer transactions that are 
automatically settled on the distributed ledger. Users retain sole custody of 
their private keys throughout the transaction process. 
A decentralized exchange application builds on top of a decentralized 
exchange protocol, and adds an on-chain or off-chain order book database 
and a graphic user interface (GUI) and/or APIs so that the information is easily 
accessible.130   

 
A tecnologia necessária para o desenvolvimento e funcionamento de plataformas 

descentralizadas é muito mais complexa do que aquilo que se tinha conhecimento e era 

aplicado até então pelas exchanges, conhecidas mais como Coinbase e Binance. Isso porque 

a plataforma, ao excluir o intermediário da operação, passou a ser mantida e operada 

exclusivamente por meio de um código, software, de maneira que este deveria estar 

precisamente programado, sem furos ou disfunções que prejudiquem as trocas. Ao retirar o 

ser humano das operações e alocá-las diretamente no blockchain, as operações tornaram-se 

irreversíveis, de maneira que a precisão é muito maior, evitando-se erros. O processamento 

passou a ser realizado diretamente por um software, de maneira automatizada e em uma 

                                                
126 KHATWANI, Sudhir. Decentrilzed crypto exchanges vs centralized exchanges like Binance, Bittrex. 
In: Coinstura, 13 out. 2018. Disponível em: <https://coinsutra.com/decentralized-vs-centralized-crypto-
exchange/>. Acesso em: 06 fev. 2019. 
127 DEX é a abreviação de Decentralized Exchanges, ou seja, exchanges descentralizadas em inglês.  
128 Essas são consideradas plataformas de troca P2P porque as transações são realizadas diretamente 
entre os peers, usuários, sem a intervenção de qualquer outro sujeito ou máquina.  
129 Tradução livre de: “The term ‘decentralized exchange’ generally refers to distributed ledger protocols 
and applications that enable users to transact cryptocurrencies without the need to trust a centralized 
entity to be an intermediary for the trade or a custodian for their cryptocurrencies.”.  (LIN, Lindsay X. 
Desconstructing decentralized exchanges. In: Standford Journal of Blockchain – Law and Policy, 05 
jan. 2019. Disponível em: <https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/deconstructing-dex>. Acesso em: 10 
fev. 2019.)   
130 LIN, Lindsay X. Desconstructing decentralized exchanges. In: Standford Journal of Blockchain – 
Law and Policy, 05 jan. 2019. Disponível em: <https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/deconstructing-
dex>. Acesso em: 10 fev. 2019.  
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velocidade muito maior. Com isso, a pretensão era de que tudo isso ocorresse a um menor 

custo, considerando a exclusão de um sujeito intermediário da operação.  

De maneira geral, exchanges descentralizadas se apresentam como uma alternativa 

ao problema de segurança e aos riscos envolvidos na custódia centralizada, assim como uma 

possível solução à questão da regulação pelas autoridades locais. Isso porque, em se 

tratando de um servidor centralizado, a identificação do usuário que opera a plataforma é 

facilitada, de maneira que passa a ser possível às autoridades regulatórias imporem 

obrigações às plataformas ou mesmo determinarem seu fechamento e a paralização das 

atividades prestadas. Além disso, uma vez que as plataformas fazem a custódia dos ativos, 

as transações deixam de ser anônimas e tornam-se identificadas. Informações essas que 

podem ser requeridas pelas autoridades locais e serão fornecidas pelos controladores das 

exchanges, facilitando a tributação das atividades e o controle pelos governos locais.  

Desse modo, as exchanges descentralizadas reduzem o risco relacionado a 

contrapartes ao retirarem a necessidade de contratação de custódia terceirizada, bem como 

de contratação de um ente centralizado responsável por realizar as transações. Nesse 

sentido, apresentam um potencial para redução das taxas cobradas para transação. Acredita-

se que a tendência é que modelo cresça nos próximos anos,131 principalmente porque seu 

uso vem sendo impulsionado por tendências regulatórias e mesmo pelos concorrentes 

centralizados, que não mais são capazes de dar conta da quantidade de criptoativos 

diferentes que precisam ser listados. Além disso, o risco regulatório nas contras centralizadas 

é muito maior, sendo necessário observar questões de KYC, por exemplo.132 

É a concretização do pensamento dos idealizadores das plataformas distribuídas, a 

total desintermediação das relações e a execução automatizada das transações, servindo 

como facilitador da troca ponta a ponta, solucionando automaticamente a questão da 

assimetria de informações entre os investidores e a desconfiança, bem como funcionando 

como formador de mercado. 

2.2.1. O funcionamento das critpoexchanges descentralizadas 

                                                
131 Na visão de Lindsay X. Lin, “Decentralized exchanges provide a number of important benefits, 
including (1) lower counterparty risk (i.e., no need to trust a centralized exchange to secure and manage 
private keys), (2) the potential for lower transaction fees, and (3) a more diverse array of trading pairs 
that can unlock access to riskier or less liquid cryptocurrencies. As demand for these features increases, 
decentralized exchange technology may witness tremendous growth in usage, development, and 
adoption within the next couple of years”. (LIN, Lindsay X. Desconstructing decentralized exchanges. 
In: Standford Journal of Blockchain – Law and Policy, 05 jan. 2019. Disponível em: <https://stanford-
jblp.pubpub.org/pub/deconstructing-dex>. Acesso em: 10 fev. 2019.)   
132 LIN, Lindsay X. Desconstructing Decentralized Exchanges. In: Standford Journal of Blockchain – 
Law and Policy, 05 jan. 2019. Disponível em: <https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/deconstructing-
dex>. Acesso em: 10 fev. 2019.   
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A definição do que seria uma exchange descentralizada não foi estabelecida porque 

há diferentes modelos de atuação, porém a explicação mais abrangente e que se considera 

mais explicativa do fenômeno é a de que uma plataforma será considerada uma DEX quando 

cada uma de suas quatro funções essenciais forem exercidas  descentralizadamente, por 

meio de um software previamente programado, sem que haja qualquer necessidade de 

intermediação humana. Entre as funções estão: (1) o depósito de dinheiro/ativos/custódia; (2) 

a disponibilização de um livro de ofertas; (3) a realização do encontro de ofertas e ordens de 

compra (matching); e (4) a troca e ativos (asset exchange). Importa notar, conforme já foi 

analisado e será novamente explorado, que as exchanges, sejam elas centralizadas ou não, 

oferecem diversos outros serviços aos usuários para além dos essenciais. De maneira geral, 

exige-se apenas a descentralização das funções básicas para que as exchanges sejam assim 

consideradas.133 

Na visão de Lindsay Xin, as DEX poderão ser separadas em quatro principais 

componentes: (1) a plataforma em blockchain e sua implementação técnica; (2) um 

mecanismo responsável por encontrar contrapartes, compradores e vendedores; (3) algoritmo 

destinado ao encontro de ordens; e (4) protocolo de execução das operações; sendo que nem 

todas essas funções precisam ser descentralizadas.134 

Desta feita, não basta que a troca de ativos seja automatizada, o que acontece em 

qualquer transação em blockchain que ocorre de modo distribuída por uma rede de peers, 

para que seja considerada uma DEX. A centralização da plataforma, na realidade, diz respeito 

à existência de seres humanos na supervisão e à efetivação das trocas, além da custódia, 

qual seja, o controle dos depósitos em dinheiro e de criptoativos que ficam todos em nome da 

exchange, para que efetive as transações ela mesma.  

Raciocinando abstratamente, tende-se a concluir que as exchanges descentralizadas 

estão fadadas a acabar. Isso porque não há qualquer vinculação entre o usuário e a 

plataforma, pois, uma vez realizada a transação, nunca poderá mais realizar operações por 

meio dessa plataforma. Diferentemente do que se verifica no caso das centralizadas, em que 

há uma dependência de custódia e um custo para retirar os ativos, ocorrendo certa fidelização 

do usuário. No entanto, essa não vinculação poderá levar a problemas de liquidez, posto que 

                                                
133  Why you should care about decentralized exchanges? In: Block Geeks. Disponível em: 
<https://blockgeeks.com/guides/decentralized-exchanges/>. Acesso em: 10 fev. 2019. 
134 “Overall, a decentralized exchange application can be broken down into the following components: 
1. The blockchain platform & technical implementation; 2. The counterparty discovery mechanism; 3. 
The order matching algorithm; 4. The transaction settlement protocol.  
A decentralized exchange application may not be fully decentralized in all four components. Note that 
for many decentralized exchange applications, one or more components may be off-chain/centralized, 
or otherwise feature economic incentives which would promote a tendency towards centralization”. (LIN, 
Lindsay X. Desconstructing decentralized exchanges. In: Standford Journal of Blockchain – Law and 
Policy, 05 jan. 2019. Disponível em: <https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/deconstructing-dex>. Acesso 
em: 10 fev. 2019.)   
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somente há liquidez quando há usuários que transacionam bastante por uma determina 

plataforma, ou seja, quando há um ecossistema em funcionamento. Ao realizar a transação, 

o usuário deixa a plataforma e, com isso, a liquidez dos ativos no sistema tende a cair. Isso é 

o que aconteceria, em teoria, em uma DEX. Uma saída encontrada é a prestação de serviços 

laterais, como ter uma provedora própria de carteiras virtuais, a criação de um ecossistema 

para investidores, serviços e sistemas de incentivos para a continuidade do usuário. É o que 

fez a Vdex, uma exchange descentralizada que criou o Volentix, esse ecossistema.135  

Importante notar que, diferentemente das exchanges centralizadas, as 

descentralizadas não buscam garantir a liquidez de ativos, mas seu propósito é apenas 

aproximar usuários, como o que ocorre em marketplaces. Assim, a liquidez será uma 

consequência do seu uso, talvez elas prevaleçam quando as pessoas compreenderem 

realmente o funcionamento e a utilidade trazidos pelo blockchain. 

As exchanges descentralizadas funcionam, então, por meio de um software 

previamente programado e que, automaticamente, conecta compradores com vendedores, 

sempre se baseando nas preferências que os usuários demonstram. Não há atuação direta 

de um terceiro que se interpõe na relação entre os usuários, pois os investidores negociam 

diretamente entre si. Um mecanismo muito utilizado entre os usuários é justamente esse de 

encontro automático por meio dos livros de ordens e das preferências fornecidas quanto à 

quantidade de ativos, de espécie que desejam comprar e vender à média da taxa de câmbio. 

A maioria das exchanges descentralizadas contam também com livros de ofertas, os quais 

poderão estar localizados no blockchain ou fora dele; mas, no último caso, serão gerenciados 

por terceiros. Assim, os indivíduos identificarão uma ordem em particular com a qual gostariam 

de transacionar.136 A DEX é, na verdade, um serviço de mediação de ordens, no qual há o 

fornecimento de uma plataforma pela qual se permite a negociação direta entre usuários e de 

um software que realiza o encontro das ordens. A atuação de terceiros se dá apenas por meio 

do time que se dedica ao desenvolvimento e melhoria do protocolo.  

Se na exchange centralizada o sujeito busca uma oferta no livro que lhe interessa e, 

caso contrário, ele mesmo coloca uma ordem de compra. Em alguns modelos de 

descentralizada, no lugar do encontro entre ordens de um livro, o encontro acontece entre os 

                                                
135 “VDex, is a distributed, decentralized digital-currencies exchange with emphasis on user experience 
and community development and governance. By accessing established technologies and planning 
selective new protocols with priority on security, speed, authentication, ease of use, scalability, and 
multi-asset support, VDex intends to facilitate peer-to-peer transactions by assembling a portfolio of 
decentralized applications built on EOS.IO smart contracts”. Assim, a Volentix é a soma da VDEx com 
a Verto (multi-currency wallet), mais a Vespucci (crypto rating) e a Venue (community platform). 
(Disponível em: <https://vdex.io/>. Acesso em: 04 fev. 2019.) 
136 LIN, Lindsay X. Desconstructing decentralized exchanges. In: Standford Journal of Blockchain – 
Law and Policy, 05 jan. 2019. Disponível em: <https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/deconstructing-
dex>. Acesso em: 10 fev. 2019. 
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usuários que são os destinatários das ordens. Nesse segundo caso, o encontro se dá por 

meio do uso de um software, cuja execução da ordem será automática após o envio dos ativos 

pelos compradores e vendedores. Referido protocolo poderá ser um smart contract ou um 

atomic swap, cuja diferença é a de que o contrato inteligente permite a transação de ativos 

que funcionem em uma mesma implementação técnica, como é o caso do Ether Delta, que 

permite a transação apenas de criptoativos baseados em ERC-20, ou seja, no blockchain do 

ethereum. Já o atomic swap permite a transação automática entre diferentes blockchains e 

realiza, na verdade, essa ponte entre diferentes protocolos. No entanto, a maior parte das 

plataformas ainda está baseada no uso de smart contracts.137  

As plataformas nas quais os livros de ofertas ficam alocados diretamente no blockchain 

contam com uma publicidade de informações e das transações muito maior, o que pode ser 

benéfico e levar ao aumento de liquidez nas operações, pois qualquer um poderá inserir 

ordens sem distinção, aumentando o acesso a esses ativos. Nesse caso, as transações são 

menos passíveis de regulação, dado que não há um ente central responsável pela 

manutenção do livro de ofertas, por exemplo. Além disso, a confiança estará no próprio 

funcionamento do blockchain. Por outro lado, o tempo para que uma ordem seja registrada e 

o custo para tal é muito mais alto, isso porque o sujeito depende do custo e do tempo de 

demora para a interação com o blockchain em questão. Já no caso de terceirização do livro 

de ofertas para uma entidade responsável pela sua gestão, fora do blockchain, haverá a 

possibilidade de limitar o número e quais usuários poderão transacionar e, considerando o 

baixo custo e tempo de espera para inserção de uma ordem, será muito mais eficiente para a 

colocação de ordens que demoram para serem aceitas. A redução do custo, do tempo de 

espera e a facilidade de colocar e tirar ordens explica porque as exchanges descentralizadas 

mais proeminentes usam livros terceirizados, como é o caso da EtherDelta, a IDEX e a 0x, 

sendo que sistema para execução de ordens é diferente em cada uma delas.138  

Uma vez que, ao invés dos ativos ficarem em posse e propriedade da exchange, a 

custódia é realizada pelos próprios sujeitos, sendo cada um o seu próprio banco. A execução 

das ordens também passará para sua responsabilidade. No entanto, para que não haja 

problemas de confiança, uma saída encontrada pelas DEXs é a de que a execução seja 

realizada automaticamente por softwares, como smart contracts ou atomic swaps.  

Os contratos inteligentes são formas de acordos executados de forma automática uma 

vez que todas as condições do contrato tenham sido verificadas, ou seja, todas as regras 

                                                
137 LIN, Lindsay X. Desconstructing decentralized exchanges. In: Standford Journal of Blockchain – 
Law and Policy, 05 jan. 2019. Disponível em: <https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/deconstructing-
dex>. Acesso em: 10 fev. 2019. 
138 LIN, Lindsay X. Desconstructing decentralized exchanges. In: Standford Journal of Blockchain – 
Law and Policy, 05 jan. 2019. Disponível em: <https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/deconstructing-
dex>. Acesso em: 10 fev. 2019. 
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estabelecidas pelas partes são codificadas nesse programa e ele somente será executado se 

tudo estiver em conformidade. Logo, não há nenhuma forma de flexibilização das disposições 

ou espaço para interpretação. Ou seja, conforme o exemplo de Don Taspcott e Alex Tapscott, 

quando você compra uma ação isso é executado de forma instantânea e as ações são 

transferidas imediatamente para você. Em caso de distribuição de dividendos, isso será 

realizado de forma também automática, caso seja verificada essa distribuição.139 Está tudo já 

previamente programado, não havendo, idealmente, espaço para enganação. É uma espécie 

de  terceiro de confiança, mas não humano, ou seja, resolve a questão da confiança sem a 

necessidade de interposição de um intermediário.140 A grande diferença com os contratos 

comuns é a de que o contrato inteligente não pode ser revertido ou modificado.  

De forma geral, o que acontece é que o software, programa em questão, funcionará 

como um endereço cujos ativos ficarão armazenados. Ao colocar uma ordem de venda, o 

sujeito envia para o contrato os ativos em questão. Uma vez que essa ordem encontre um 

usuário interessado em adquirir os ativos nas mesmas condições estabelecidas, ou seja, 

acontecendo o encontro de ordens, o negócio somente será efetivado quando o comprador 

também enviar o valor/ativo acordado para o endereço do contrato. Confirmado e verificado 

pelo software que ambos sujeitos cumpriram suas obrigações e que as condições 

estabelecidas foram observadas, o próprio software, automaticamente, enviará para cada um 

dos sujeitos o que lhes é de direito. Ou seja, a execução das ordens é feita diretamente pelo 

programa automatizado.  

A grande evolução apresentada pelo uso dos contratos inteligentes está relacionada à 

ideia de que se uma das partes não enviar o recurso ao contrato, à plataforma, o negócio não 

será executado e a situação voltará ao status inicial, qual seja, o proponente receberá de volta 

os ativos enviados; a situação será apenas revertida.  

Importante pontuar que os protocolos mencionados, smart contracts e atomic swaps 

são softwares codificados por humanos, desta feita, poderão conter erros. Ou seja, ao serem 

apontados como uma solução ao problema de segurança que a custódia centralizada causa, 

esqueceram-se, em um primeiro momento, dos possíveis problemas de segurança e de 

codificação que poderão estar embutidos, como o ocorrido no DAO Case.  

Ainda, os negócios podem ser realizados e os contratos executados sem que seja 

imputado ao proponente a tarefa de determinar previamente o valor da taxa de conversão, o 

que poderá ser determinado por um oráculo. O oráculo é, na realidade, uma Interface de 

                                                
139 TAPSCOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution: how the technology behind bitcoin is 
changing money, business and the world. Portfolio, 2016. p. 267-269.  
140 BAMBARA, Joseph J.; ALLEN, Paul R. Blockchain – A practical guide to developing business, law 
and technology solutions. New York: McGraw-Hill Education, 2018. p. 46-49. 
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Programação de Aplicações – Aplicattion Programing Interface (API) –141 que conecta o 

contrato inteligente à rede de blockchain com informações externas. Ou seja, realiza uma 

consulta a uma situação externa ao contrato, como é o caso da cotação em certo momento 

de determinada criptomoeda, o que é feito por uma média, por exemplo, das últimas 

operações nas cinco maiores criptoexchanges. Importante pontuar que, da mesma forma pela 

qual todas as tecnologias estão expostas a problemas, esse controle externo também poderá 

gerar inconcretudes, caso a informação coletada seja falsa ou a coleta seja realizada de forma 

errada, esta informação incorreta estará eternamente gravada no blockchain. 

As exchanges descentralizadas poderão: (i) operar totalmente em uma rede 

blockchain; (ii) poderão contar com sistemas híbridos, ou seja, realizando operações dentro e 

fora do blockchain, normalmente o livro de ordens é fora do blockchain e a negociação e 

liquidação dentro do blockchain; (iii) ou ainda funcionar por meio de reservas de smart 

contracts. O primeiro modelo típico da primeira geração de exchanges descentralizadas, mas 

praticamente deixou de ser utilizado por ser mais lento, ter pouca liquidez, sobrecarregar o 

blockchain e ser caro. O segundo modelo passou a ser adotado com o lançamento da Ether 

Delta e é muito popular por ser mais rápido, ainda que o livro de ordens fique em um sistema 

fora do blockchain, muitas vezes administrado por um terceiro, como é o caso do Relayers no 

Ehter Delta. No entanto, há quem questione a classificação de descentralização nesses 

casos, dado que a disponibilização do livro de oferta é prestada por um intermediário. Uma 

vez realizado o encontro entre elas, a operação migra diretamente para a plataforma 

blockchain quando será executada diretamente pelos usuários. 

Para melhor compreender esses mecanismos de funcionamento das diferentes 

exchanges, pretende-se analisar algumas corretoras descentralizadas. A Ether Delta e a 0x 

funcionam por meio de smart contracts para negociação e gerenciamento dos ativos, o que 

acontece tanto dentro, quanto fora do blockchain. O ofertante e o comprador negociam 

diretamente os ativos com base no livro de ordens que fica fora da rede blockchain, e depois 

o negócio é realizado por um smart contract no blockchain. Ou seja, essas plataformas são, 

elas mesmas, construídas em smart contracts. Para que ocorra o encontro de ordens, um 

deles transmitirá a mensagem de oferta, a qual conterá informações relativas à compra/venda 

que se deseja realizar, como a do tipo do ativo em questão, do montante disponível e, 

                                                
141 A Interface de Programação de Aplicações, conhecida em inglês como API, é uma forma técnica de 
integrar sistemas, o que facilita o intercâmbio de informações que estejam em diferentes linguagens 
com mais segurança e agilidade. Ou seja, são pontes que conectam diferentes sistemas, tecnologias 
e programas em diferentes linguagens. Definição: “In computer programming, an application 
programming interface (API) is a set of subroutine definitions, communication protocols, and tools for 
building software. In general terms, it is a set of clearly defined methods of communication among 
various components. A good API makes it easier to develop a computer program by providing all the 
building blocks, which are then put together by the programmer”. (Disponível em:  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface>.)  
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opcionalmente, do valor da conversão, o que pode ser determinado pela cotação das 

diferentes exchanges. Além disso, há apenas transações com criptoativos pré-determinados, 

em uma gama de opções muito grandes, se comparado ao que é ofertado em sistemas 

centralizados; porém, a escolha do ativo não é livre.  

 

 
Figura 1 — Trading logic in 0x/EtherDelta — Maker and Taker agrees on trading off chain and execute it 
on-chain.142 
 

Outra plataforma muito utilizada e completamente diferente das descritas 

anteriormente é o Airwap Protocol, o qual permite as transações com qualquer tipo de 

criptoativo, em qualquer site e a qualquer tempo. Ele se apresenta como um “(..) mercado 

descentralizado e impulsionado pela pesquisa,” em que “compradores, vendedores, pessoas 

e programadores podem se conectar e realizar transações entre carteiras virtuais usando 

smart contracts”.143 No entanto, diferente das duas primeiras, a Airswap não conta com um 

livro de ofertas, o encontro de vontades é feito por meio da publicação de intenções de 

negociar. Verificada a correspondência das intenções, as partes passam a negociar em um 

protocolo P2P, de modo que na intenção publicada não há a taxa de câmbio desejada, o que 

será decidido diretamente pelas partes na negociação. Em caso de dificuldade para encontrar 

uma taxa de câmbio conveniente para as duas partes, os usuários poderão consultar um 

oráculo que dará a sugestão de um preço. Para garantir a futura execução de uma “intenção 

de negociar”, a plataforma retém uma quantidade de ativos criptografados, o que serve como 

uma espécie de garantia e devolvida ao final. 

Já a Bancor utiliza de pronto os smart contracts. O comprador/vendedor abre o smart 

contract com a sua oferta e, quem quiser, deposita ativos nesse contrato para que seja 

                                                
142  Analyzing activities on decentralized exchanges. Consensys, 19 jun. 2018. Disponível em: 
https://media.consensys.net/analyzing-activities-on-decentralized-exchanges-847e95570444 . Acesso 
em: 10 fev. 2019.   
143 Tradução livre de: “AirSwap is a decentralized marketplace powered by search. Buyers, sellers, 
people and programs can connect and trade wallet to wallet using smart contracts.” (Disponível em: 
<https://www.fluidity.io/airswap>. Acesso em: 08 fev. 2019.)  
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executado. Assim, o encontro é direto, sem que exista um livro de ordens ou um momento 

prévio à realização do negócio em blockchain. A plataforma se apresenta como um espaço 

que garante a liquidez na troca de ativos em blockchain, mesmo que as trocas sejam 

realizadas totalmente em blockchain. A Kyber Network também opera totalmente em 

blockchain.  

2.2.2. Vantagens e desvantagens das exchanges descentralizadas 

A ausência de um ponto central pode ser benéfica aos usuários e ao ecossistema 

como um todo, compreendendo também o sistema legal tradicional, ou pode trazer 

desvantagens, como um possível enfraquecimento no tocante à proteção do investidor. 

A ausência da custódia permite aos indivíduos uma maior liberdade e uma menor 

intervenção estatal e de intermediários nas relações, mas passam a viger, de certa maneira, 

as leis formadas entre as partes de uma transação. Isso garante, também, em certa medida, 

o anonimato nas relações que são executadas com segurança e confiabilidade, sem que se 

tenha notícia da identidade da contraparte na relação. A desintermediação e o anonimato 

eram justamente os objetivos daqueles que criaram e idealizaram o blockchain. Isso se soma 

à redução do preço para a realização e execução das transações. Além disso, a ausência da 

custódia não abrirá espaço para manifestação dos pontos de falhos de tecnologia, causando 

invasão do servidor ou mesmo furto da base da dados.144  

Em decorrência da não existência de um ente central e da utilização de um sistema de 

custódia individual, há determinadas plataformas que não requerem nenhuma informação 

pessoal do usuário, nem mesmo seu e-mail, apenas determinando que se conecte à carteira 

virtual do usuário com a plataforma para que envie os ativos ofertados ao endereço público 

informado pela exchange. Com isso, evita-se qualquer violação das normas de proteção de 

dados ou que as informações individuais dos usuários sejam fornecidas às autoridades locais.  

Uma vez que as plataformas descentralizadas funcionam de maneira automatizada, 

não havendo um ente por trás delas, responsável pelo seu controle ou pela supervisão das 

operações, o que é feito diretamente por um software previamente programado e codificado 

para tais fins, não é possível que as autoridades locais determinem o fechamento das 

plataformas ou o bloqueio das atividades e operações lá realizadas. Nem mesmo há a 

possibilidade de reversão das transações já executadas, porque isso acontece em blockchain.  

Ao tempo que o não armazenamento de dados é benéfico aos usuários que buscam 

o anonimato, essa situação pode se mostrar também como um problema diante de 

                                                
144 KHATWANI, Sudhir. Why are decentralized exchanges the future of cryptocurrencies? In: Coinstura, 
25 jan. 2018. Disponível em: <https://coinsutra.com/decentralized-exchange-cryptocurrency/>. Acesso 
em: 11 fev. 2019. 
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autoridades reguladoras. Isso porque o anonimato, somado à ideia de transações que 

desconhecem fronteiras nacionais, dificulta a identificação dos fatos tributáveis e das 

obrigações tributárias complementares. O que poderá acarretar em uma espécie de evasão 

fiscal, porém a não determinação da nacionalidade da transação dificulta a determinação da 

autoridade responsável pela cobrança do tributo, por exemplo. Além disso, o anonimato 

dificulta o controle de prevenção a crimes financeiros como a lavagem de dinheiro e o 

financiamento do terrorismo. Isso porque não é possível identificar o sujeito que está por trás 

de cada relação. Outro desafio a ser enfrentado é a observação das normas como as relativas 

ao KYC dispostas tradicionalmente na ICVM 301, a qual trata de normas para cadastro de 

clientes pelas corretoras, e demais obrigações impostas para prevenção aos crimes 

financeiros e de lavagem de dinheiro conforme o disposto na Lei n.º 9.613.   

Para evitar problemas com os entes regulatórios, dado que pedem ao usuário que 

informe apenas seu endereço público e nada mais, ou seja, uma vez que não observam 

normas de KYC e prevenção à lavagem de dinheiro, as plataformas se apresentam como um 

ente que apenas disponibiliza um software ao usuário, não sendo responsável pela forma que 

o programa é utilizado. Somente o tempo será capaz de dizer se, juridicamente, essa posição 

se sustenta, principalmente no caso de um smart contract conter erros e causar danos aos 

usuários.145 

Uma possibilidade para se fazer a identificação dos usuários é pela triangulação de 

informações, o que é custoso e leva tempo. Isso somente é possível em decorrência do 

caráter público do blockchain, sendo necessário que em algum momento os indivíduos 

tenham passado do sistema tradicional ao mundo dos criptoativos ou que tenham realizado 

compras com criptoativos. Essa alternativa, no entanto, deve ser usada apenas em casos 

extremos, em decorrência do alto custo e dos esforços que precisam ser depreendidos.146 

Levando-se em consideração essa necessidade de identificação dos usuários e a 

possibilidade de triangulação das informações é que foram criadas algumas ferramentas 

como a Chainanalysis e a Elliptic.147 

Em decorrência dessa situação, a SEC, ao invés de fechar os olhos para as transações 

realizadas em plataformas descentralizadas, mostrou que sua atuação não depende do tipo 

de exchange em questão, da identificação ou não de quem supervisiona as atividades e 

administra a plataforma. A autoridade reguladora do mercado de capitais norte-americano 

                                                
145  GARNER, Benett. What Is a DEX? Decentralized Exchanges, Explained. 28 ago. 2018. 
Disponível em:  <https://coincentral.com/dex-decentralized-exchanges-explained/>. Acesso em: 10 fev. 
2019. 
146 TAPSCOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution: how the technology behind bitcoin is 
changing money, business and the world. Toronto: Portfolio, 2016. p. 133-134. 
147   Para maiores informações sobre essas ferramentas, visualizar os portais eletrônicos: 
<https://www.chainalysis.com/> e <https://www.elliptic.co/>.  
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vem demonstrando interesse em regular as plataformas de troca de criptoativos, impondo 

obrigações aos criadores e desenvolvedores dos códigos em questão. Esses são mais 

facilmente identificáveis.  

Por determinação da SEC, as plataformas que realizarem atividades de brokers ou 

dealers e não tiverem autorização para tal serão multadas e proibidas de funcionar até 

regularizarem a situação. Ou seja, a SEC busca incorporar essas plataformas a um sistema 

previamente existente, entendendo que a atividade prestada segue na mesma linha, sempre 

tendo em mente a necessidade de proteção do investidor. Nesse sentido, ano passado, foi 

julgado o primeiro caso desse tipo envolvendo a empresa Ether Delta, quando a SEC multou 

o seu desenvolvedor. É importante mencionar que a aplicação da multa somente foi possível 

porque o desenvolvedor cooperou com a justiça, apesar de não ter admitido ser ele o real 

desenvolver ou ter cometido um ilícito. Na realidade, optou-se por resolver a questão com o 

pagamento da multa pré-julgamento. 

Entende-se que, com a mudança na postura da SEC, a tendência é que também a 

conduta das exchanges mude. Muitas pedirão a autorização para atuar e outras passaram a 

requerer dos indivíduos informações pessoais para que as tenham armazenadas caso as 

autoridades locais peçam, mas também para monitorar operações suspeitas e notificar as 

autoridades competentes em caso de suspeita de crimes de lavagem de dinheiro ou outros 

ilícitos. É o que já se verifica em relação à Ether Delta.  

Essas plataformas possuem diversos problemas que ainda precisam ser superados 

para que o potencial de apresentam para conquistar o mercado se concretize. Assim como o 

próprio blockchain, elas apresentam a questão da dificuldade de escalabilidade, o que precisa 

ser resolvido para que atinjam mais usuários. Além disso, diferentemente das plataformas 

centralizadas, a tecnologia envolvida nas descentralizadas é muito desenvolvida e a utilização 

desse tipo de plataforma ainda é relativamente nova, de modo que a interface com o usuário 

é ruim, o que torna seu uso difícil e contraintuitivo.148  

Outra questão que precisa ser resolvida para que essas plataformas ganhem espaço 

é a baixa liquidez que apresentam. Hoje, apenas um por cento do mercado de criptoativos 

circula por meio das DEXs.149 Enquanto nas plataformas centralizadas circulam valores na 

faixa dos bilhões, nas descentralizadas isso chega, no máximo, a milhares.150 Com isso, nas 

                                                
148 KHATWANI, Sudhir. Decentrilez crypto exchanges vs centralized exchanges like Binance, Bittrex. 
In: Coinstura, 13 out. 2018. Disponível em: <https://coinsutra.com/decentralized-vs-centralized-crypto-
exchange/>. Acesso em: 06 fev. 2019. 
149  GARNER, Benett. What Is a DEX? Decentralized Exchanges, Explained. 28 ago. 2018. 
Disponível em: <https://coincentral.com/dex-decentralized-exchanges-explained/>. Acesso em: 10 fev. 
2019. 
150  GORSKI, Eric. Decentralized Exchanges Have a Problem – The peril of front running on 
blockchain. 09 jan. 2019. Disponível em: <https://blog.gnosis.pm/decentralized-exchanges-have-a-
problem-7e6d81d91ba1>. Acesso em: 08 fev. 2019.   
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decentralizadas é possível apenas transacionar um volume pequeno de ativos, não havendo 

liquidez que torne possível a negociação de altos volumes, o que se soma à ausência de 

plataformas que prestem um serviço de market makers para aumentar a liquidez de 

determinados ativos.151  

As plataformas descentralizadas enfrentam problemas de demora no processamento 

das informações inseridas pelos usuários, como colocação de ordens ou mesmo seu ulterior 

cancelamento. Isso porque todas as informações e operações ocorrem e são registradas no 

blockchain, assim precisam percorrer toda a rede descentralizada para que sejam validadas, 

o resultado é uma demora na execução de ordens, chegando a causar, até mesmo, alteração 

do preço do ativo entre a colocação de uma ordem e sua posterior execução.152-153  

As DEXs não permitem a conversão de criptoativos para moeda corrente nacional nem 

tornam possível a entrada de usuários no mundo dos criptoativos por meio de seus sistemas. 

Para que o possam operar em exchanges descentralizadas, é necessário que os usuários já 

sejam detentores de criptoativos. Quando há qualquer ponto de contato com o sistema 

financeiro tradicional, há a necessidade de centralização de informações e observação das 

normas e determinações de compliance tradicionais, como controle da identidade dos 

usuários e das operações, comunicação de operações suspeitas, etc. Uma possível solução 

que foi encontrada para essa situação foi atrelar certos criptoativos a moedas correntes 

nacionais, como é o caso do Tether. No entanto, este foi acusado de manipulação por não 

possuir em caixa a quantia de dólar correspondente ao tether emitido, mas um novo criptoativo 

no mesmo modelo é totalmente possível e, até mesmo, recomendável, mesmo porque a 

questão de não possuir a moeda na quantia necessária é facilmente verificável por auditorias 

externas. 154  Muitos projetos de indexação e de câmbios indexados a moedas correntes 

nacionais estão sendo feitos, sempre em busca da liquidez e imparcialidade necessárias do 

mercado.155 

Um problema que vem chamando a atenção dos detentores de criptoativos e dos 

organizadores de plataformas descentralizadas é a possibilidade de ocorrência de ilícitos 

                                                
151  GARNER, Benett. What Is a DEX? Decentralized Exchanges, Explained. 28 ago. 2018. 
Disponível em: <https://coincentral.com/dex-decentralized-exchanges-explained/>. Acesso em: 10 fev. 
2019. 
152  GARNER, Benett. What Is a DEX? Decentralized Exchanges, Explained. 28 ago. 2018. 
Disponível em: <https://coincentral.com/dex-decentralized-exchanges-explained/>. Acesso em: 10 fev. 
2019. 
153 MARSHALL, Andrew. P2P cryptocurrency exchanges explained. In: Cointelegraph, 07 abr. 2017. 
Disponível em: <https://cointelegraph.com/explained/p2p-cryptocurrency-exchanges-explained>. 
Acesso em: 12 fev. 2019.  
154  Outros exemplos de stable coins atreladas ao dólar são a TrueUSD, a MakerDAO, a Paxos 
Standard, a Gemini Dollar e a USD Coin.   
155 KHATWANI, Sudhir. Decentrilez crypto exchanges vs centralized exchanges like Binance, Bittrex. 
In: Coinstura, 13 out. 2018. Disponível em: <https://coinsutra.com/decentralized-vs-centralized-crypto-
exchange/>.  Acesso em: 06 fev. 2019. 
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como o front running nessas plataformas.156 O front running acontece quando alguém com 

informações privilegiadas passa na frente de outra ordem já colocada para obter algum ganho 

econômico. Para tanto, o sujeito precisa primeiro ter acesso a informação de que o preço de 

um determinado ativo x vai aumentar, comprar o ativo x antes que o preço aumente, venda 

depois do aumento e, assim, lucre com a operação. Essa conduta foi primeiramente descrita 

por Michael Lewis em seu livro Flash Boys.157 Em se tratando de operação com exchanges 

centralizadas, o usuário, em um primeiro momento, propaga sua ordem, vontade, em toda a 

rede descentralizada, de modo que seja possível o encontro com outra ordem. Ou seja, abre-

se espaço à ocorrência de ilícitos, como o front running, justamente porque as informações 

são públicas, o que se soma ao fato de as transações serem lentas.158 Desta feita, entende-

se que os usuários com conexões mais rápidas ou com maior poder de processamento podem 

se adiantar e comprar os ativos desejados por um menor preço para que então vendam ao 

usuário em questão. Ou seja, o que pode acontecer é que pessoas mal-intencionadas, 

podendo se tratar até mesmo de mineradores, furem a fila do usuário e se aproveitem da 

inferioridade da conexão deste último para lucrar com a venda de ativos.159  

A descentralização tem pontos negativos e problemas a serem solucionados, como 

observado nas linhas anteriores, para além daqueles a que estamos habituados com serviços 

centralizados, os quais trazem muita comodidade, dado que a maior parte dos processos está 

nas mãos de terceiros. Porém, ao passar o processo a terceiros abrimos mão, 

invariavelmente, de privacidade. Os sistemas não são de fácil acesso e compreensão do 

usuário, além disso a obrigação de manutenção da chave privada está na mão da plataforma 

centralizada e isso passa para o investidor, que agora é o único responsável pela sua 

segurança. Muitas plataformas ainda não apresentam funções avançadas de negociação, 

como é o caso de margem de negociação, empréstimo de margem, stop losses, etc. 

Desta feita, conclui-se que a principal diferença entre a exchange centralizada e a não 

centralizada está na existência ou não de um terceiro responsável pela custódia dos ativos do 

investidor. Por natureza, todos os negócios que lidam com blockchain deveriam confiar 

                                                
156 Para mais informações de como acontece o front running em plataformas descentralizadas, ler: 
GORSKI, Eric. Decentralized Exchanges Have a Problem – The peril of front running on blockchain. 
09 jan. 2019. Disponível em: <https://blog.gnosis.pm/decentralized-exchanges-have-a-problem-
7e6d81d91ba1>. Acesso em: 08 fev. 2019.   
157 LEWIS, Michael. The wolf hunters of Wall Street an adaptation from ‘flash boys: a Wall Street Revolt’. 
In: New York Times, 31 Mar. 2014. Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/2014/04/06/magazine/flashboysmichaellewis.html?_r=0>. Acesso em: 31 
out. 2014.  
158  GORSKI, Eric. Decentralized Exchanges Have a Problem – The peril of front running on 
blockchain. 09 jan. 2019. Disponível em: <https://blog.gnosis.pm/decentralized-exchanges-have-a-
problem-7e6d81d91ba1>. Acesso em: 08 fev. 2019.   
159  GARNER, Benett. What Is a DEX? Decentralized Exchanges, Explained. 28 ago. 2018. 
Disponível em:  <https://coincentral.com/dex-decentralized-exchanges-explained/>. Acesso em: 10 fev. 
2019. 
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apenas na tecnologia e serem descentralizados. A verdade é que, assim como se apresenta 

na ideia do blockchain, as exchanges descentralizadas criam um espaço de confiança, 

acabando com todas aquelas justificativas que explicavam o surgimento das exchanges 

quanto à ausência de confiança. Quanto mais confiança se deposita em uma plataforma, 

consequentemente mais pessoas investirão por meio dela e mais liquidez ela dará aos ativos.   

Uma vez que não há uma autoridade central, as exchanges descentralizadas utilizam 

diferentes mecanismos para evitar fraudes e, de forma geral são sistemas baseados na 

reputação, assim. Uma vez que alguém aja de forma fraudulenta ou contrária às regras, torna-

se impossível ou muito difícil que outra pessoa almeje realizar operações com quem já agiu 

de forma negativa. Um mecanismo para evitar que uma parte do contrato apenas envie o 

dinheiro ou os ativos é implementar um depósito obrigatório, como forma de garantia de que 

o negócio será executado ao final, em caso de sucesso da operação, os valores previamente 

depositados serão readquiridos.160 

Portanto, considerando o atual estágio de desenvolvimento desses negócios e da 

tecnologia, muitas dúvidas e preocupações ainda restam descobertas, em aberto. Nesse 

sentido, está o questionamento: em que medida a total desintermediação seria mesmo 

favorável e benéfica aos investidores, consumidores finais, dos serviços prestados. Além 

disso, faz-se necessário questionar em que medida a relação estaria mesmo totalmente não 

intermediada. Apesar de serem pontos interessantes, essas questões não serão melhor 

exploradas neste trabalho por uma questão de calendário e da profundidade de estudo que 

requerem, constituindo possível agenda para futuras pesquisas. De toda sorte, a questão da 

relação entre a descentralização das transações e o registro de dados dos usuários resta em 

aberto, isso porque as regras de KYC, prevenção à lavagem de dinheiro e proteção do 

investidor, entre outras, são obrigatórias a qualquer um que almeje se relacionar com o 

sistema bancário tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
160 MARSHALL, Andrew. P2P Cryptocurrency Exchanges Explained. In: Cointelegraph, 07 abr. 2017. 
Disponível em:  <https://cointelegraph.com/explained/p2p-cryptocurrency-exchanges-explained>. 
Acesso em: 12 fev. 2019. 
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3. A PROTEÇÃO DO INVESTIDOR NO MERCADO DE CAPITAIS 
TRADICIONAL E SUA EXTENSÃO ÀS ATIVIDADES PRESTADAS POR 
EXCHANGES 

Compreendidos a tecnologia do blockchain, a sua função e o modo de operação das 

exchanges, é interessante voltar o olhar para o mercado de capitais tradicional de forma que 

seja possível compará-lo a essa nova realidade anteriormente descrita, com o objetivo de 

comparar a proteção do investidor. Entende-se que umas das formas possíveis para realizar 

essa pesquisa – acerca do estado de proteção dos indivíduos no caso de negociação por 

meio de exchanges e a quais riscos estão expostos – é por meio da análise comparativa com 

o mercado tradicional, cuja métrica adotada é a proteção do investidor.  

Pontua-se que a escolha da comparação com o mercado de capitais tradicional não 

implica na presunção de que os ativos criptografados negociados em exchanges são valores 

mobiliários. A análise comparativa justifica-se pelo fato de aquele mercado ser o espaço em 

que há um alto grau de sofisticação com conhecidos instrumentos para a proteção do 

investidor.  

Na análise que se segue neste trabalho, a maior preocupação está relacionada ao 

controle de titularidade dos ativos, bem como com a execução dos negócios, apontando, ao 

final, os pontos nos quais a tecnologia foi capaz de inovar e em quais aspectos o investidor 

resta desprotegido. Esse é o caminho escolhido para testar a hipótese de que a adoção da 

tecnologia blockchain no mercado financeiro, por meio da criptografia de ativos, tornou mais 

frágil a posição dos investidores e ignorou a questão da prevenção à lavagem de dinheiro em 

decorrência da mistura das atividades prestadas por corretoras e Bolsas em uma só figura: a 

criptoexchange. 

A comparação que se pretende fazer somente será possível se forem determinados 

previamente os agentes do mercado tradicional que são substituídos e/ou suprimidos em 

decorrência da atuação dessas novas plataformas tecnológicas, causando certa mudança na 

forma como as relações se estabelecem. Esses agentes, do ponto de vista aqui exposto, são 

os intermediários do sistema de distribuição, especificamente as corretoras, e as entidades 

organizadoras do ambiente de Bolsa. A seleção se justifica pelo fato de a análise dos agentes 

e dos institutos do mercado tradicional ser essencialmente funcional, de maneira que serão 

selecionados somente aqueles compatíveis com a preocupação desta pesquisa.  

O mercado tradicional aqui referido e com o qual se pretende realizar a comparação é 

o de mercado de ações secundário, no qual são realizadas transações entre investidores, de 
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modo que não serão analisadas as obrigações de intermediários relativas às emissões, o que 

ocorre no mercado primário.161-162 

Desta feita, será necessário primeiro analisar o papel conferido pela regulação aos 

intermediários, especificamente das corretoras, e às entidades administradoras de Bolsa do 

mercado tradicional, focando na proteção do investidor e na prevenção à lavagem de dinheiro 

e ao financiamento do terrorismo. Analisados em separado cada um desses agentes, serão 

verificadas as obrigações e atividades por eles executadas, principalmente no cuidado com a 

titularidade dos ativos e execução das ordens. Essas obrigações serão, então, comparadas 

com o que aparenta acontecer nas exchanges por meio do anunciado em seus termos de uso, 

com as propostas legislativas para tratar do tema e com o que se sabe que ocorre na prática, 

de modo a compreender se os investidores continuam ou não protegidos e quais são as 

preocupações que passam a ser levantadas.  

Independente das outras funções da regulação do mercado financeiro,163 para fins 

deste trabalho, analisar-se-á apenas a questão da proteção do investidor. A justificativa mais 

comumente utilizada para a regulação do mercado de capitais é a de que ele seria afetado 

                                                
161 As atividades realizadas no mercado de capitais podem ser divididas em dois momentos: (i) o 
mercado primário e (ii) o mercado secundário. O primeiro deles diz respeito ao financiamento das 
companhias por meio da abertura de capital pela emissão de valores mobiliários, que são ofertados 
publicamente para que diferentes sujeitos possam adquiri-los. O capital alocado pelos investidores é 
remetido diretamente para a companhia investida. O mercado primário propicia o encontro entre 
poupadores e tomadores, de modo que os recursos investidos são destinados ao financiamento da 
atividade produtiva, sendo utilizados nos projetos das companhias emissoras. Ou seja, verifica-se o 
financiamento da atividade produtiva mediante a mobilização da poupança popular. (EIZIRIK, Nelson 
et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 10.) A função 
essencial do mercado secundário seria a de conferir liquidez aos valores mobiliários, permitindo aos 
seus adquirentes vendê-los quando lhes aprouver, de maneira que esse mercado terá também 
importante papel no desenvolvimento econômico local. Sem a existência de um mercado secundário 
ativo, as emissões de novos títulos restariam prejudicadas e os emissores possivelmente prefeririam 
realizar ofertas privadas para investidores qualificados e previamente selecionados, dado que apenas 
a possibilidade de subscrição de ativos financeiros não é atraente aos investidores. (COFFEE, John 
C.; SELIGMAN, Joel; SALE, Hillary. Securities Regulation. Cases and materials. 10. ed. New York: 
Foundation Press, 2007. p. 22.) 
162 A importância de análise do mercado de capitais, especificamente do mercado secundário, e a 
proteção do investidor está no fato de que o mercado de capitais contribui muito para o crescimento 
socioeconômico de um dado país ou região, já que “viabiliza a aproximação do investidor e do poupador 
e gera ganhos de produtividade e aumento da eficiência da economia como um todo”. (NODA, 
Margareth. Acesso Eletrônico e Tendências para a Intermediação no Mercado de Valores 
Mobiliários. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 
13. 2010. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-01122010-134441/pt-
br.php>. Acesso em: 19 set. 2017.) 
163  A regulação financeira pode ser dividia em três funções: (1) combate ao uso de ativos para 
atividades ilícitas e crimes; (2) proteção do consumidor/investidor contra fraude e abusos; e (3) garantir 
a integridade dos mercados e a estabilidade financeira, o que se convencionou chamar de regulação 
prudencial. Assim, a regulação financeira em qualquer uma dessas funções englobará atividades de 
regulamentação, supervisão e execução. (YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e de 
Capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 180-189.) Para mais informações sobre o conceito de 
regulação financeira e seus desdobramentos no mercado, ver: GOODHART, Charles et al. Financial 
Regulation: why, who and where now. Londres: Routledge, 1998. 
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por um interesse público, como é o caso da proteção de investidores, pois a intervenção 

estatal tendente a evitar que danos maiores sejam causados à econômica de um país.  

Nessa toada, pontua-se que a proteção dos investidores é um ponto central para a 

regulação de diversos países, sendo um dos únicos objetivos explícitos das mais diversas 

formas de regulação do mercado de capitais. Essa ideia aparece não apenas na regulação 

norte-americana, como também é central na regulação europeia, estando presente já no 

preâmbulo à redação principal das Diretivas.164 

Esse objetivo regulatório é também um motivo importante que justifica certa 

necessidade de regulação específica de criptoativos, o que pode ser resolvido tanto pela 

criação de uma nova categoria regulatória quanto pelo enquadramento dos ativos em 

naturezas jurídicas preexistentes, para que todo o quadro regulatório seja aplicável às 

atividades desenvolvidas. Assim, a possível definição da natureza jurídica dos ativos 

criptografados poderá ser importante mais para fins de proteção do investidor do que para fins 

de estimular ou banir o seu uso. 

Importa notar que a análise dos intermediários está diretamente relacionada à ideia de 

proteção do investidor na medida em que a regulação entende que a interposição de 

intermediários busca, justamente, isso.  De modo geral, a regulação tem por objetivo 

disciplinar as relações que ali ocorrem; em um primeiro momento, para financiamento de 

atividades produtivas; e, em um segundo momento, entre sujeitos investidores.165 A depender 

dos sujeitos envolvidos, é necessário maior ou menor grau de proteção, o que refletirá na 

forma do exercício do poder regulatório.166 No entanto, não se pretende aprofundar essa 

discussão ou fazer tal diferenciação quando se tratar do mercado de ativos criptografados. 

                                                
164 ARMOUR, John et al. Principles of Financial Regulation. Oxford: Oxford University, 2016. p. 62. 
 
165 No mercado de capitais, diferentemente do mercado de crédito, o financiamento das atividades é 
realizado pela reunião de um pool de investidores dos mais diversos tipos (investidores de varejo, 
institucional e coletivo), ou seja, por meio da captação da poupança popular. O monitoramento, então, 
é diluído, de modo que o risco também o é, o que abre espaço para ações oportunistas de pessoas 
mal-intencionadas. Evidente que a regulação não tem qualquer pretensão de prevenir e acabar com 
todos os possíveis riscos do mercado. Isso porque os riscos de investimento são ínsitos à tal atividade 
econômica. O que a regulação busca, entretanto, é reduzir aqueles derivados de comportamentos 
ilícitos e aqueles decorrentes de comportamentos que em determinado momento não eram contrários 
à ordem jurídica nacional, porém a sua prática se mostra prejudicial ao mercado como um todo e, em 
especial, prejudicial ao investidor individualmente. (EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime 
jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 21.) 
166 Nota-se que nem todos os ambientes de negociação são iguais, havendo relações que envolvem 
sujeitos mais ou menos vulneráveis, como é o caso da diferença entre o investidor pessoa física e o 
institucional; além disso, a depender dos produtos ofertados, o risco envolvido na operação também 
será muito diferente. Desta feita, a regulação aplicável a cada uma dessas situações não pode ser a 
mesma. Em ambientes em que há mais investidores pessoas físicas, e, consequentemente, em que há 
uma maior preocupação com a proteção dos agentes, torna-  -se natural a imposição de um quadro 
regulatório mais rígido. (COFFEE, John C.; SELIGMAN, Joel; SALE, Hillary. Securities Regulation. 
Cases and materials. 10. ed. New York: Foundation Press, 2007. p. 1.) 
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Pretende-se cuidar apenas da regulação com instrumentos jurídicos relacionados com a 

proteção ao investidor de varejo para poder fazer a comparação almejada. 

Outra discussão muito comum em se tratando de análise de regulação e novos 

fenômenos é o questionamento acerca da necessidade de imposição de uma regulação a tais 

atividades e em que medida isso não acabaria com a inovação e a criação de novas formas 

para exercer antigos processo.167 Questiona-se qual seria o melhor momento para regular 

e/ou intervir, porque se por um lado a regulação traz segurança ao sistema; de outro, a sua a 

aplicação inflexível e extensão à toda nova realidade que surge sem quaisquer modificações 

ou adaptações acaba por engessar o mercado e impossibilitar o desenvolvimento de 

inovações e novas tecnologias. A questão é encontrar um equilíbrio entre a regulação, a 

segurança jurídica e os riscos atrelados à inovação. Não se pode permitir nem uma realidade 

em que não há regulação nem que esta impeça o desenvolvimento de novas medidas e do 

próprio mercado. Ainda que se reconheça a importância dessa discussão e a sua necessidade 

para que a regulação não acabe com inovações no mercado, esse não será o foco do trabalho. 

De qualquer sorte, a implementação de inovações, processos e novos produtos no 

mercado financeiro não é um fenômeno novo, senão algo que está na genética de 

desenvolvimento desse espaço. O advento de novas tecnologias foi o responsável pelo 

movimento de globalização e de fluxo internacional de capitais, o que modificou 

completamente a forma pela qual as relações econômicas se estabelecem, principalmente no 

mercado de capitais. Desta feita, dada a ausência de barreiras físicas e nacionais para o 

investimento, existem órgãos internacionais na busca de diálogo entre as autoridades locais 

e da criação diretiva, no sentido de uniformizar os diferentes sistemas regulatórios. Exemplo 

dessas organizações internacionais é a IOSCO, a qual busca uniformizar as regulações no 

mercado de capitais ao redor do mundo, tendo sua principal expressão no “IOSCO Objetives 

and Principles of Securities Regulation”. Entre os princípios está a proteção do investidor.168  

                                                
167 “O essencial do conceito de regulação é o de alterar o comportamento dos agentes econômicos 
(produtores, distribuidores, consumidores), em relação ao que eles teriam se não houvesse regulação, 
isto é, se houvesse apenas as regras de mercado” (MORERIA, Vital. A Auto-Regulação Profssional 
e a Administração Pública. Coimbra: Almedina, 1997, p. 36). Outro possível conceito de regulação 
seria: “instrumentos legais necessários à implementação de objetivos de política econômica ou social” 
(HERTOG, John de. General theoris of regulation. In: BOUDEWIJN BOUCKAERT DE GEST (eds.). 
Encyclopedia of Law and Economics. v. 3. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2001. p. 
223). Para mais informações sobre o conceito de regulação econômica e o papel assumido no Brasil 
ver: MOREIRA, Egon Bockmann. Passado, presente e futura da regulação econômica no Brasil. In: 
Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte. ano 1, nº 1, p. 87-118, jan./mar. 2003.  
Primeiramente, é importante afastar a ideia de senso comum de que grandes mercados em que 
ocorrem intensa atividade econômica devem ser fortemente regulados. Não é o tamanho de uma 
atividade critério suficiente para justificar a intervenção estatal na economia, dado que há mercados 
em que a atividade econômica é intensa, mas os arranjos privados, a autorregulação e as normas 
jurídicas comuns, como o sistema jurídico de direito civil e de direito penal, são suficientes para 
disciplinar as relações. 
168 Em seus documentos, a IOSCO trata de 38 (trinta e oito) diferentes princípios aplicáveis aos 
regulados por meio de três objetivos norteadores, aos quais as autoridades reguladoras devem estar 
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Se por um lado a visão econômica é a de que a regulação se presta, em qualquer 

circunstância, à contenção e correção das falhas de mercado,169 a visão jurídica é diferente, 

de modo que são estabelecidos sempre objetivos a serem atingidos por meio da regulação e 

que, em certa medida, também se relacionam com a correção das falhas de mercado. Na 

visão de John Armour et al., os objetivos da regulação do mercado financeiro – aqui 

considerados de modo geral não apenas os do mercado de capitais – seriam: (i) proteção do 

investidor e outros usuários do sistema financeiro; (ii) estabilidade financeira; (iii) eficiência do 

mercado; (iv) competição; e (v) prevenção de crimes financeiros.170 

A necessidade de aumentar a segurança no mercado de capitais, em decorrência da 

inovação tecnológica, foi reconhecida pela IOSCO, que conta hoje com um grupo de trabalho 

especialmente destinado ao estudo de questões cibernéticas e relacionadas à fintechs 

(empresas de finanças cujo grande diferencial de mercado baseia-se em inovações 

tecnológicas que remodelam os serviços financeiros outrora prestados de maneira diferente). 

Em 2017, este grupo publicou um Relatório em Finanças Tecnológicas que buscou tratar das 

grandes inovações pelas quais o mercado está passando e como os serviços financeiros 

estão sendo transformados.171  

Um ponto importante da regulação do mercado de capitais e que vale mencionar é o 

regime de transparência e de fornecimento de informações ao público,172 ainda que não seja 

o foco do trabalho, sua importância está no impacto que causa tanto na emissão de ativos no 

mercado primário, como no funcionamento e na liquidez de ativos no mercado secundário. 

                                                
sempre atentas, não apenas quando da criação de normas, mas também na sua implementação e no 
trato com as inovações, são eles a busca pela: (i) proteção do investidor; (ii) garantia de um mercado 
justo, eficiente e transparente; e (iii) redução do risco sistêmico. Tradução livre de: “protecting investors; 
ensuring that markets are fair, eficient and transparent; reducing systemic risk”. (INTERNATIONAL 
ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS. IOSCO – Objectives and principles of 
securities regulation. Madrid, maio 2017. Disponível em: 
<https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018.) Nota-se de 
pronto a importância que a proteção do investidor assume não apenas em âmbito nacional como 
internacional, sendo um dos principais objetivos que rege todas as atividades exercidas no mercado de 
capitais em âmbito global. 
169 YAZBEK, Otávio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. p. 188.  
170 ARMOUR, John et al. Principles of Financial Regulation. Oxford: Oxford University, 2016. p. 61-
72. 
171  INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS. IOSCO – Fact sheet. 
Madrid, out. 2018. Disponível em: <http://www.iosco.org/about/pdf/IOSCO-Fact-Sheet.pdf>. Acesso 
em: 20 set. 2018.   
172  Tendo em vista a necessidade de melhor compreensão do regime de informação a que as 
companhias abertas e listadas estão submetidas, bem como seu papel no mercado primário e 
secundários, ver: PITTA, André Grunspun. O Regime de Informações das Companhias Abertas. 
São Paulo: Quartier Latin, 2013; COFFEE, John C.; SELIGMAN, Joel; SALE, Hillary. Securities 
Regulation. Cases and materials. 10. ed. New York: Foundation Press, 2007; e NODA, Margareth. 
Acesso Eletrônico e Tendências para a Intermediação no Mercado de Valores Mobiliários. 
Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-01122010-134441/pt-br.php>. 
Acesso em: 19 set. 2017.  
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Aqui está presente a ideia de redução de assimetria de informações, proteção do investidor e 

busca da tomada decisões conscientes e informadas pelo investidor.173 

A necessidade de fornecer informação ao mercado e garantir a transparência em 

relação à gestão e aos planos das companhias tornou-se evidente após a crise de 1929, 

quando as pessoas que investiam no mercado de capitais assumiram riscos elevados dos 

quais não estavam devidamente informadas. Uma vez que há informação no mercado, caberá 

ao investidor avaliar o risco e decidir assumi-lo ou não, deixando de estar em uma posição 

vulnerável e, ainda, evitar o problema da seleção adversa decorrente da assimetria de 

informação.174  

O equilíbrio e o funcionamento contínuo do mercado de capitais tem grande 

importância em um país baseado na economia de mercado, dado que permite o fluxo do 

                                                
173 Entre as informações essenciais estão: (i) a situação econômica da companhia; (ii) o risco do 
negócio; (iii) o regime regulatório aplicável; (iv) o plano de negócios da empresa, etc. De maneira mais 
específica, dispõe a Lei nº 6.385/1976 em seu artigo 22, §1º:  “Compete à Comissão de Valores 
Mobiliários expedir normas aplicáveis às companhias abertas sobre: I - a natureza das informações que 
devam divulgar e a periodicidade da divulgação; II - relatório da administração e demonstrações 
financeiras; III - a compra de ações emitidas pela própria companhia e a alienação das ações em 
tesouraria; IV - padrões de contabilidade, relatórios e pareceres de auditores 
independentes; V - informações que devam ser prestadas por administradores, membros do conselho 
fiscal, acionistas controladores e minoritários, relativas à compra, permuta ou venda de valores 
mobiliários emitidas pela companhia e por sociedades controladas ou controladoras; VI - a divulgação 
de deliberações da assembleia-geral e dos órgãos de administração da companhia, ou de fatos 
relevantes ocorridos nos seus negócios, que possam influir, de modo ponderável, na decisão dos 
investidores do mercado, de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia; VIII - as 
demais matérias previstas em lei”. 
174 A transparência está relacionada à busca da justiça e do tratamento equitativo no mercado, o que 
não significa, no entanto, que todos os investidores tomarão sempre as mesmas decisões, mas que 
todos os sujeitos, ao possuírem a mesma informação, possam tomar as decisões que lhes pareçam 
mais convenientes. Nesse sentido, a informação permite ao sujeito conhecer os riscos atrelados aos 
diferentes ativos financeiros. Caso não existisse o referido regime de transparência, seriam impostos 
dois custos adicionais aos investidores: o custo para a obtenção da informação e o custo de 
monitoramento das atividades realizadas pelos diretores e administradores das companhias investidas. 
A obtenção de informação no caso de ativos financeiros é muito custosa se comparada aos ativos 
físicos, isso porque os títulos e valores mobiliários não são fungíveis, não sendo possível avaliar o 
produto por uma espécie de inspeção pessoal. Na visão de Coffe et al., “not only is impossible for the 
typical buyer to examine the company, but value of the security depends heavly on the likely future 
eranings of the issuing corporation (or other entity). Thus, the investor wants reliable information about 
the issuer’s financial condition”  (COFFEE, John C.; SELIGMAN, Joel; SALE, Hillary. Securities 
Regulation. Cases and materials. 10. ed. New York: Foundation Press, 2007. p. 4.). Ainda, a regulação 
pela informação mostra-se, em determinado momento, contraditória: se por um lado se reconhece a 
importância da divulgação da maior quantidade possível de informações relevantes ao investidor; por 
outro, o acesso a muita informação de um investidor que não seja tecnicamente qualificado acaba por 
confundi-lo em relação ao que realmente é relevante, o que pode culminar em decisões não racionais 
ou até mesmo não fundamentadas. (PITTA, André Grunspun. O Regime de Informações das 
Companhias Abertas. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 147-152.) Os investidores não são capazes 
de reter todas as informações divulgadas no mercado, nem mesmo são capazes de filtrar o que é 
essencial para a tomada de decisões, de modo que as suas decisões acabam por não serem aquelas 
socialmente almejadas. Esse fenômeno já foi chamado na doutrina de “cegueira pela luz” (blinded by 
the light). (PAREDES, Troy A. Blinded by the Light: information overload and its consequences for 
securities regulation. Washington University Law Quarterly: Forthcoming, 9 jun. 2003. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=413180>. Acesso em: 10 set. 2018.) 
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capital produtivo para o financiamento das atividades.175 Para isso, é necessário garantir a 

segurança nos ambientes de investimento e/ou negociação de títulos e valores mobiliários, o 

que se faz por meio da transparência e de um sistema de intermediação eficiente, mostrando-

se aqui a importância deste fenômeno a que nos dedicamos no presente trabalho. Os agentes 

de intermediação garantem a veracidade das informações prestadas pelas companhias, bem 

como a existência dos títulos, sua titularidade e seu lastro, e volatilidade ao mercado primário, 

ao estimularem a subscrição de ativos por investidores.  

A ausência de intermediação deixaria muitos espaços em aberto para que agentes 

mal-intencionados agissem, isso porque o investidor possui muito menos conhecimento 

acerca do funcionamento do mercado e menos informação do que os intermediários e 

emissores de ativos. Isso justifica uma interposição de cada vez mais intermediários com 

obrigações de supervisão do mercado e proteção do investidor. Importante notar que, 

conjuntamente, os intermediários formam uma cadeia de responsabilidades, reduzindo riscos 

desnecessários a que os investidores possivelmente estariam expostos.  

Um importante mecanismo que pode ser adotado para a redução das assimetrias 

informacionais, proteção do investidor e contenção de riscos é a introdução de agentes de 

intermediação na cadeia de atividades, sendo cada um responsável por determinadas 

obrigações e pela supervisão da atuação dos outros intermediários, sempre considerando a 

necessidade de proteção do investidor.176 Estes devem assumir parte das responsabilidades, 

como “coibir práticas de manipulação do mercado; eliminar conflitos de interesses; impedir a 

discriminação entre seus clientes; e promover tratamento adequado às necessidades 

financeiras dos clientes”.177  

Pontua-se que as atividades de pós-negociação exigem a estruturação de um 

complexo sistema de distribuição de riscos entre os agentes intermediários e administradores 

de Bolsa, o que é operacionalizado por uma cadeia previamente definida e individualizada, 

conforme se depreende das instruções normativas emitidas pela CVM e pelos órgãos de 

autorregulação. Quando se faz a execução de operações por meio da liquidação e 

compensação entre os agentes, estes se expõem a riscos operacionais e de liquidez. Nesse 

contexto, a não distribuição prévia de responsabilidades entre os agentes e a sua não 

                                                
175 O alto custo de empréstimos bancários, então, justificaria a necessidade de se ter poupadores 
dispostos a investir seus recursos em empresas emissoras de valores mobiliários, o que somente pode 
ocorrer no interior de mercados considerados seguros. Além do aumento da capacidade produtiva, o 
mercado de capitais é importante para o desenvolvimento econômico, pois permite a captação de 
recursos a um risco menor em decorrência de sua diluição entre os mais diversos investidores. Estes 
tornam-se sócios de uma companhia sem assumirem qualquer responsabilidade e comprometem 
apenas uma pequena parcela de seu capital. 
176 YAZBEK, Otávio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. p. 192. 
177 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 
p. 22. 
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individualização causariam dificuldades no caso de indenização dos investidores e, 

consequentemente, acabariam por provocar uma crise de segurança e confiança no sistema.  

Essa cadeia se inicia com a corretora, responsável por entregar um ativo ou o dinheiro 

envolvido na compra do ativo, caso o seu cliente falte com a obrigação. Na sequência da 

cadeia de responsabilidades, está a entidade administradora do mercado de Bolsa que no 

Brasil, em decorrência do modelo verticalizado adotado, assume, em determinadas 

oportunidades, o papel de contraparte central das operações; enquanto o investidor responde 

à corretora, esta responde à Bolsa, sendo esse o motivo pelo qual inúmeras corretoras exigem 

que o investidor deposite os valores envolvidos em suas negociações antes de efetivar a 

operação, garantindo seu cumprimento. Além disso, a administradora de mercado, no caso 

do Brasil a B3, é responsável pela administração desse espaço de negociações, o que faz por 

meio da manutenção do livro de ordens, cabendo à corretora colocar ordens de compra e 

venda de ativos conforme e na exata medida do que foi pedido pelo investidor. Em teoria 

caberia à Bolsa proceder a verificação da ordem e a conferência acerca da sua execução, no 

entanto hoje isso é feito de forma automática com o auxílio da tecnologia. Desta feita, fica 

evidente que corretoras e administradoras de mercado têm, ao final, obrigações correlatas e 

devem fiscalizar e supervisionar umas às outras, sempre garantindo a vontade do investidor 

e a sua proteção.  

Apesar de todos os benefícios mencionados no tocante à intermediação, há outro lado 

que é o aumento no custo, não apenas da operação como também dos custos de observância 

das obrigações para atuar no mercado de capitais. Essa é uma das justificativas utilizada por 

muitas empresas menores em relação ao porquê de não buscarem financiamento por meio 

do mercado de capitais tradicional. Importa notar que toda essa burocracia envolvida para a 

efetivação de investimentos se mostra, muitas vezes, além do que seria necessário, a 

considerar o estágio do empreendimento em questão. É nessa toada que as empresas 

recorrem a formas alternativas de capitalização, como é o caso da emissão de ativos 

criptografados.178 

Logo, passa a ser necessário analisar a figura das corretoras e das entidades 

administradoras de Bolsa, as atividades que exercem e as suas funções no mercado 

tradicional, para só então compreender se há algum substitutivo em relação a tais atividades 

pelas criptoexchanges, em que medida há uma confusão de papéis e de que forma a possível 

junção de dois agentes em um só tem efeitos no tocante à proteção do investidor. 

                                                
178 Esse movimento de empresas que recorrem à emissão de criptoativos para o financiamento da 
atividade chama atenção dos reguladores, principalmente por estar à margem de todo o sistema 
regulatório vigente, levando ao questionamento acerca da necessidade da regulação pela informação 
e a observação de certas burocracias, e em que medida deveriam ser mitigadas e contextualizadas a 
depender do tamanho e da atividade de cada empresa.   
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3.1. As corretoras de valores mobiliários: uma análise funcional  

 

As corretoras de valores mobiliários são uma espécie do gênero conhecido como 

intermediários do mercado de capitais. 179  Por intermediário, entende-se a “instituição 

habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição, por conta própria e de terceiros, 

na negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários”, 

conforme disposto na ICVM 505/2011. Essa mesma instrução estabelece que somente é 

permitida a intermediação nos mercados regulamentados por instituições devidamente 

habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição, por conta própria ou de 

terceiros.180   

O intermediário de que trata a instrução é o agente responsável pelo acesso ao 

sistema de negociação da Bolsa ou em mercado de Balcão organizado e, portanto, as 

corretoras somente poderão atuar em espaços administrados por entes habilitados para tal, 

ao passo que os investidores apenas poderão operar no mercado de capitais se contratarem 

corretoras.  

Os intermediários são parte do sistema de distribuição, o qual consiste em um 

“conjunto de instituições, sistemas e procedimentos relacionados ao processo de colocação 

e negociação de valores mobiliários no mercado”,181 sendo as atividades prestadas, entre 

outras, a “negociações e intermediação realizada em Bolsa ou Balcão, a compensação e a 

liquidação dessas negociações”.182  

Os tipos de instituição que são parte do sistema de distribuição estão dispostos na Lei 

do Mercado de Capitais (Lei nº 6.385/76).183 Referidos agentes assumem papel essencial na 

                                                
179 Os intermediários do mercado de capitais, ao contrário do que se pode pensar, não são todos os 
sujeitos que juridicamente exercem atividade de intermediação no mercado de capitais. Há muito mais 
indivíduos realizando intermediação que intermediários propriamente ditos. Intermediário é, na 
realidade, um conceito jurídico e determinado pela Instrução Normativa da CVM 505 (ICVM 505).  
180 ICVM 505: “CAPÍTULO II – INTERMEDIAÇÃO EM MERCADOS REGULAMENTADOS. Art. 2º A 
intermediação de operações em mercados regulamentados de valores mobiliários é privativa de 
instituições habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição, por conta própria e de 
terceiros, na negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários”. 
181  PORTAL DO INVESTIDOR. Sistemas de distribuição. Disponível em: 
<http://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/sistema_distribuicao/introducao.html>. Acesso 
em 22 dez. 2018.  
182  PORTAL DO INVESTIDOR. Sistemas de distribuição. Disponível em: 
<http://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/sistema_distribuicao/introducao.html>. Acesso 
em 22 dez. 2018. 
183 “Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende: I - as instituições financeiras 
e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários: a) como agentes 
da companhia emissora; b) por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar 
no mercado; II - as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação 
no mercado, para os revender por conta própria; III - as sociedades e os agentes autônomos que 
exerçam atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, em Bolsas de valores ou no 
mercado de Balcão; IV - as Bolsas de valores; V - entidades de mercado de Balcão organizado; VI - as 
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contenção, distribuição e mitigação dos riscos a que os investidores são expostos ao 

operarem no mercado secundário de capitais, tanto na negociação quando na pós-

negociação.  

O investidor que optar por inserir ordens de compra ou de venda de valores mobiliários 

precisará, primeiro, contratar um intermediário devidamente autorizado a operar, como é o 

caso das corretoras. Estas são, por excelência, os agentes responsáveis pela redução e/ou 

eliminação da assimetria informacional e técnica existente entre o investidor – principalmente 

pessoa física – e as operações que ocorrem no mercado de capitais.  

Na realidade, as corretoras podem ser consideradas instituições financeiras que 

possuem múltiplas funções, em ramos diferentes do mercado financeiro, sendo importantes 

tanto no mercado primário como no secundário. A Resolução 1.655 do Bacen traz alguns dos 

possíveis objetos sociais das corretoras, lista esta que não é entendida como exaustiva; entre 

elas, estão: a possibilidade de “I - operar em recinto ou sistema mantido por Bolsa de Valores; 

(...) IV - comprar e vender títulos e valores mobiliários em nome próprio ou de terceiros (...); V 

- encarregar-se da administração de carteiras e da custódia dos títulos e valores mobiliários; 

(...) VII - exercer funções de agente fiduciário (...); XVIII - prestar serviços de intermediação e 

de assessoria ou assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiro e 

de capitais”.184 

Entre os possíveis serviço estão, então, a disponibilização de informação e análise de 

investimento para seus clientes, suporte para compreender o funcionamento do sistema de 

                                                
corretoras de mercadorias, os operadores especiais e as Bolsas de Mercadorias e Futuros; e VII - as 
entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.” 
184 “Art. 2°A sociedade corretora tem por objeto social: I - operar em recinto ou em sistema mantido por 
Bolsa de Valores; II - subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, 
emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; III - intermediar oferta pública e distribuição de 
títulos e valores mobiliários no mercado; IV - comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta 
própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e 
Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência; V - encarregar-se da 
administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; VI - incumbir-se da subscrição, 
da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e 
pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários; VII - exercer funções 
de agente fiduciário; VIII - instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento; IX - 
constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos 
e valores mobiliários; X - exercer as funções de agente emissor de certificados e manter serviços de 
ações escriturais; XI - emitir certificados de depósito de ações XII - intermediar operações de câmbio; 
XIII - praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes; XIV - praticar operações de conta 
margem, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários; XV - realizar operações 
compromissadas; XVI - praticar operações de compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, 
por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil; 
XVII - operar em Bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros, observada 
regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil nas suas 
respectivas áreas de competência; XVIII - prestar serviços de intermediação e de assessoria ou 
assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiro e de capitais; XIX - exercer 
outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela 
Comissão de Valores Mobiliários.” 
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Bolsa, definição do perfil de risco do investidor, fornecimento de informativos do mercado e 

relatórios de recomendação de ação. As corretoras, ainda, podem oferecer assessoria a ser 

prestada por especialistas, mas a sua principal atividade é a negociação e execução de 

ordens em nome de seus clientes.185 Já a análise do perfil é feita por meio da verificação dos 

prazos de investimento e perfil de rendimento para que possa recomendar produtos ou, ao 

menos, verificar se determinados investimentos condizem com suas expectativas. Ou seja, 

protegerão os investidores. 

Entende-se, portanto, que a gama de atuação é diversa, mas neste trabalho o foco 

será a intermediação no mercado secundário e de capitais relativo à compra e venda de 

ativos, bem como custódia, controle de titularidade e prevenção aos crimes de lavagem de 

dinheiro e financiamento ao terrorismo.  

Em resumo, a principal função assumida pelas corretoras é a de execução de ordens 

de compra e venda de ativos emitidas pelos clientes, 186  para o que poderão auxiliá-lo 

mediante disponibilização de informações relativas aos investimentos possíveis, sempre pela 

perspectiva da necessária proteção do investidor.187 Além disso, entre outras funções que 

poderão exercer, estão a disponibilização de análise de investimentos, administração de 

carteiras e prestação de serviço de custódia. No entanto, a maior preocupação do regulador 

em relação ao cuidado com o investidor está justamente no processo de recepção de ordens, 

compreensão do perfil do investidor, monitoramento de suas atividades e ulterior execução 

das ordens na exata medida do pedido realizado pelo investidor.  

Os serviços de intermediação foram responsáveis pela implementação de grandes 

inovações no mercado de capitais, o que levou a uma maior capilaridade do acesso aos ativos 

e causou alteração na forma pela qual o risco é distribuído entre os agentes.188 De um 

                                                
185 COMISSÃO DE VALORES MBILIÁRIOS. Livro TOP – Mercado de valores mobiliários. 3. ed. Rio 
de Janeiro: CVM, 2014a. p. 282. Disponível em: 
<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/publicacao/LivrosCVM.html>. Acesso em: 23 set. 2018. 
186 Nas palavras de Gustavo Alberto Vilela Filho: “A função primordial das sociedades corretoras é a de 
intermediar, em nome de seus respectivos comitentes, a compra e venda de valores mobiliários”. 
(VILELA FILHO, Gustavo Alberto. As Sociedades Corretoras e o Mercado de Valores Mobiliários. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 147.)  
187 Nesse sentido, na visão de Celiana Dihel Dias: “As sociedades corretoras têm por objetivo operar a 
compra e venda e distribuição de títulos e valores mobiliários por conta de terceiros. Representam o 
principal elo do sistema de distribuição e intermediação do mercado de capitais e prestam serviços 
diretamente ao investidor”. (DIAS, Celiana Dihel. A Responsabilidade Civil na Intermediação de 
Operações no Mercado de Capitais. Trabalho apresentado em curso de especialização na UFRGS, 
sob orientação da profª. Vera Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre, 2011. Disponível em: 
<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/69794>.)  
188 Neste contexto de inovação e de criação de novos produtos para o mercado de capitais, está a 
distribuição de responsabilidade entre mais de um órgão regulatório, dado que absorvem diversas 
competências, devendo ser submetidos à regulação da CVM e do Banco Central. Além disso, há a 
internacionalização das instituições, cenário em que os investidores passam a ter acesso a mais de um 
mercado, mas cujas questões de responsabilidades ainda não estão resolvidas. É por isso que 
agências reguladoras devem abrir suas portas para a discussão e compreensão real de tais fenômenos, 



 

 
 

106 

ambiente físico de negociação de títulos em papel, passou-se ao que hoje se verifica no 

mercado secundário de capitais: operações realizadas por meio de sistemas eletrônicos, cujos 

títulos são escriturais e transacionados entre indivíduos que muitas vezes não se conhecem 

ou não confiam entre si mutuamente, revelando-se a necessidade de uma cadeia confiável 

de liquidação das operações, na qual investidores creditam a segurança das operações. 

Desta feita, a figura dos intermediários que atuam nesses mercados foi se modificando, 

exercendo diversos papéis e buscando diferentes objetivos.  

Se antes o corretor era responsável pelo transporte dos títulos e pela prestação da 

garantia de que as negociações condiziam com as condições de sua ulterior execução – 

verificação esta que atualmente é feita de forma automática –; hoje, eles assumem muito mais 

uma postura de guardiões do mercado, de sua eficiência, eficácia, transparência e segurança. 

Ou seja, hoje, os intermediários são gatekeepers que controlam a atuação de outros agentes, 

garantindo a observação às disposições e obrigações impostas pela regulação. Assumindo, 

com isso, também o papel de garantir o cumprimento dessas normativas internamente, seja 

pela criação de códigos internos, denominação de diretores responsáveis por auditar seu 

cumprimento, etc., seja pela nova necessidade que se coloca. Desta feita, a regulação passa 

a atribuir aos intermediários a função de gestores de riscos de negócios e de responsáveis 

pela sua fiel execução, sem que haja qualquer quebra no sistema.  

O sistema de negociação da Bolsa é, hoje, totalmente eletrônico, cujo acesso se dá 

apenas por portais na internet ou por softwares em computadores, sendo imprescindível a 

autorização para tal, por isso a importância da corretora. Esses intermediários é que podem 

acessar diretamente o sistema, de modo que enviam ofertas em nome de seus clientes para 

que sejam executadas. 189  Nesse contexto, as obrigações impostas aos intermediários 

também mudaram muito ao longo do tempo, adaptando-se às novas realidades postas. O 

desenho atual do quadro regulatório aplicável aos intermediários é, na verdade, uma fotografia 

de tudo pelo qual esses mercados já passaram. Verifica-se certa renovação das obrigações 

dos intermediários e participantes do sistema de distribuição; se em um momento inicial de 

pregão viva voz as preocupações do regulador eram umas, no ambiente eletrônico se tornam 

outras. 

A função atribuída a cada agente de intermediação é consequência de riscos que 

surgiram e precisaram ser mitigados por meio da regulação. A cadeia de responsabilidades 

                                                
sendo esse um grande desafio a ser enfrentado e que se não for observado com seriedade traz muitos 
riscos à economia global.  
189 COMISSÃO DE VALORES MBILIÁRIOS. Livro TOP – Mercado de valores mobiliários. 3. ed. Rio 
de Janeiro: CVM, 2014a. p. 245. Disponível em: 
<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/publicacao/LivrosCVM.html>. Acesso em: 23 set. 2018. 
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dos intermediários serve justamente para reduzir riscos sistêmicos, mediante a existência de 

diversos indivíduos responsáveis pela supervisão e execução de uma só operação.  

Em um primeiro momento, as corretoras eram, na visão dos investidores e do mercado, 

a única porta de entrada para a negociação no mercado secundário de capitais e, por estarem 

sediadas nos grandes centros econômicos, facilitavam o acesso daqueles que buscavam 

operar nesses mercados. No entanto, verificado o crescimento econômico do país e a 

dispersão do capital, bem como o aumento do poder aquisitivo da população, tornou-se 

necessário que as corretoras chegassem a sujeitos localizados em áreas distantes dos 

grandes centros urbanos. Assim, popularizou-se a figura do Agente Autônomo de 

Investimentos (AAI), um preposto das corretoras com o qual foi possível expandir os 

investimento para longe dos grandes centros, atingindo sujeitos dispersos nas mais diferentes 

localidades. 190  No entanto, esse agente continua sendo apenas um representante da 

corretora, cabendo a esta, ainda, ao final, verificar as ordens dos clientes e monitorar suas 

operações, considerando a necessidade de prevenção à lavagem de dinheiro, por exemplo, 

e à proteção do investidor na outra ponta. 

Em decorrência das mudanças em relação ao ambiente de negociação, bem como à 

simplificação na forma de acesso ao mercado e nas formas de transação, verificou-se, nos 

últimos anos, principalmente entre investidores com nível de qualificação técnica ou 

capacidade financeira mais alta, uma busca pela desintermediação da atividade de 

negociação de valores mobiliários. Isso se atribui em muito às inovações que a tecnologia 

trouxe ao mercado, principalmente no tocante à automatização dos processos realizados na 

negociação e na pós-negociação, de modo que não mais faria sentido ser necessária a 

interposição de um agente humano quando o próprio sistema eletrônico cumpriria essa tarefa. 

Assim, os investidores buscam formas de acesso facilitado ao mercado e menos 

intermediado, soluções e aplicativos que facilitem as transações. Isso colocou em xeque o 

                                                
190 A função dos agentes autônomos, portanto, é atender o público mais afastado das metrópoles, 
fomentar a captação de clientes, além de serem responsáveis pela comunicação entre investidores e 
corretoras, transmitindo as ordens dos primeiros para que as últimas as executem. 
Nesse sentido: “A utilização dos agentes autônomos mostrou-se, em especial durante o período de 
crescimento recente do mercado brasileiro, um importante instrumento de distribuição para os 
intermediários, que, afinal, se encontram concentrados nos maiores centros urbanos. Assim, a 
contratação do agente autônomo pelo intermediário permite um alargamento da base de clientes, com 
a prospecção destes em outras regiões. A rigor, esse movimento acaba por permitir também um 
aumento nas possibilidades de investimento para públicos antes não atingidos pelo sistema de 
distribuição”. (BRASIL. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Edital de Audiência Pública nº 
03/10 de 22 de janeiro de 2010. Minuta de Instrução que regulamenta a atividade de agente autônomo 
de investimento, revogando a Instrução CVM nº 434, de 22 de junho de 2006, e a Deliberação CVM 
nº 524, de 3 de agosto de 2007.) 
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velho modelo de intermediação, causando queda na rentabilidade dos negócios de 

intermediação tradicionais.191-192  

Uma das formas encontradas para se realizar a redução da intermediação é pelo envio 

direto da ordem, ou seja, do cliente para o intermediário. Este deverá, então, incluir a oferta 

no sistema de negociação por meio do seu terminal. O envio pode ser feito pelo investidor 

diretamente pela tela do home broker.193 O sistema de home broker, é uma forma que o 

investidor tem de controlar diretamente seus investimentos, podendo colocar ordens de 

compra e venda, gerindo sua carteira inteiramente. No entanto, somente é permitido o acesso 

ao sistema home broker – diretamente ligado ao sistema de negociação da B3 –, se este for 

adquirido diretamente por meio de uma corretora. Isso porque é a corretora, ao final, quem 

responde pelas operações realizadas em caso de dificuldade de liquidação da operação ou 

mesmo de inadimplemento. Desta feita, cabe à corretora o controle e a supervisão de todos 

esses negócios, podendo vetar parte deles ou mesmo barrar sua realização até determinado 

limite de risco, o qual será definido com base no perfil de risco do investidor.  

A regulação que trata dos serviços de intermediação e a atribuição de 

responsabilidades ao longo da cadeia de negociação são emitidas por mais de uma entidade, 

como é o caso da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Banco Central do Brasil (Bacen) 

e do Conselho Monetário Nacional (CMN), conforme os objetivos da regulação, atentando-se 

                                                
191 O autor também aponta que as receitas das corretoras estão sob pressão e as comissões cobradas 
caindo, seja porque os modelos tradicionais de intermediação deixaram de fazer sentido, seja porque 
a burocracia exagerada cria altos custos e demora na negociação e execução.  (XAVIER, André. 
Desafios e tendências do setor de distribuição/ intermediação no Brasil. In: SARDENBERG, Amarílis 
Prado (Org.). Desenvolvimento do Mercado de Capitais no Brasil. São Paulo: Editora Sociologia e 
Política, 2015. p. 305-307.)  
192 Na visão de André Xavier, são quatro os fatores que exercem influência para a remodelação ao 
ambiente de corretagem. São elas: “A primeira delas é o constante declínio do volume de transações, 
influenciado por um ambiente mais conservador e com economias em recuperação ou estagnação; a 
segunda é a crescente concentração da demanda em investidores institucionais, que passam a ter 
relevante poder de barganha e controle do mercado; a terceira tendência é a intensificação da utilização 
de negociações eletrônicas, que aumentam a eficiência do sistema, mas ‘comoditizam’ os serviços e, 
por fim, o fortalecimento do ambiente regulatório, que cada vez mais exige das corretoras maior 
investimento para enquadrarem-se às novas normas”. (XAVIER, André. Desafios e tendências do setor 
de distribuição/ intermediação no Brasil. In: SARDENBERG, Amarílis Prado (Org.). Desenvolvimento 
do Mercado de Capitais no Brasil. São Paulo: Editora Sociologia e Política, 2015. p. 314.) 
193  Segundo a própria CVM, conforme o disposto no livro TOP da CVM: “O home broker é uma 
ferramenta de acesso aos mercados da Bolsa, oferecida por quase todas as corretoras, por meio da 
qual os investidores podem negociar diretamente pela internet, enviando ordens de compra e venda. 
Pelo home broker, os investidores podem também verificar a execução das ordens e ter acesso às 
cotações dos ativos negociados. As ofertas enviadas pelo cliente trafegam pela infraestrutura 
tecnológica da corretora antes de alcançarem as plataformas de negociação da Bolsa. Ou seja, nas 
operações via home broker o cliente conecta o sistema da corretora, que recebe as informações e faz 
a conexão com os sistemas da Bolsa. Algumas corretoras oferecem pacotes, que podem incluir acesso 
via web, aplicativos para dispositivos móveis ou programas especiais para análises dos ativos. As 
ferramentas e os custos de utilização podem variar entre as instituições e até entre diferentes pacotes 
de tarifas oferecidos por uma mesma corretora”. (COMISSÃO DE VALORES MBILIÁRIOS. Livro TOP 
– Mercado de valores mobiliários. 3. ed. Rio de Janeiro: CVM, 2014a. p. 288. Disponível em: 
<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/publicacao/LivrosCVM.html>. Acesso em: 23 set. 2018.) 



 

 
 

109 

à proteção do investidor. Soma-se a este quadro normativo complexo a autorregulação, esta 

emitida por meio das entidades administradoras de mercado, às quais cabe organizar a 

prestação dos serviços e supervisioná-los. Entre as obrigações instituídas pela 

autorregulação, estão a prestação de garantias mínimas, como capital social mínimo, e as 

condições técnicas para que possam operar; além de poder exigir autorização para que os 

agentes tenham acesso aos sistemas de negociação e à Clearing.  

Assim, para que a corretora possa atuar, ela depende de três autorizações: uma do 

Bacen, de constituição; uma da CVM, para agente autorizado a operar como corretora de 

títulos e valores mobiliários (CTVM ou corretoras), ou distribuidora de títulos e valores 

mobiliários (DTVM); e outra da Bolsa como Participante de Negociação Pleno (PNP) ou de 

Participante de Negociação (PN). Somente os participantes autorizados pela Bolsa é que têm 

acesso ao sistema de negociação da B3, o Pulma Trade System, por meio do qual são 

negociados os ativos financeiros e no qual está o livro de ofertas e demandas. As autorizações 

são imprescindíveis para que o investidor tenha acesso ao mercado e são parte da política de 

acesso da Bolsa. Há severas diferenças em relação aos requisitos exigidos pela B3 para 

atuação como participante de negociação, pleno ou não, se comparados aos requisitos 

aplicáveis às corretoras com autorização para atuar no mercado em geral, o que repercute, 

inclusive, em questões de ordem patrimonial para além de regras de liquidez, com limites e 

garantias.  

As corretoras de valores mobiliários devem ser constituídas sob a forma de sociedades 

anônimas ou limitadas mediante autorização do Bacen194 e se enquadram no conceito de 

agentes devidamente autorizados a operar, 195  o que visa garantir a integridade e o 

conhecimento técnico de quem opera nos sistemas de negociação. A autorização de operar 

                                                
194 Segundo o artigo 3º do Regulamento anexo à Resolução do Bacen n.º 1.655: “Art. 3º A constituição 
e o funcionamento de sociedade corretora dependem de autorização do Banco Central do Brasil. 
Parágrafo único. A sociedade corretora deverá ser constituída sob a forma de sociedade anônima ou 
por quotas de responsabilidade limitada”. Hoje, as corretoras poderão ser constituídas por diferentes 
tipos societários, mas não foi sempre assim. Conforme as lições de Gustavo Alberto Vilela Filho, “no 
início da República o corretor, pessoa física, com caráter de ofício público vitalício, era nomeado pelo 
Presidente da República e a sua indicação referendada pelo Ministro da Fazenda”. Em 1965, a Lei nº 
4.728/65 operou transformações no sistema ao excluir a figura dos corretores de fundos públicos e 
substituí-la pelas sociedades corretoras, membros das Bolsas de Valores. Essas eram espécies de 
instituições financeiras. (VILELA FILHO, Gustavo Alberto. As Sociedades Corretoras e o Mercado 
de Valores Mobiliários. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 139.) 
195 ICVM 461/2007: “Art. 11. Considera-se pessoa autorizada a operar, para efeitos desta Instrução, a 
pessoa natural ou jurídica devidamente autorizada, pela entidade administradora, a atuar nos 
ambientes ou sistemas de negociação ou de registro de operações do mercado organizado. Parágrafo 
único: A atuação de que trata o caput pode se dar, nas hipóteses e condições definidas pela entidade 
administradora de mercado organizado:  I - por intermediários, em nome próprio e de terceiro; II - por 
operadores especiais, em nome próprio ou de intermediário;  III - em nome próprio, por outras pessoas 
jurídicas, ou fundos de investimento, diretamente e sem a necessidade da intervenção de 
intermediário”.  
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é concedida diretamente pelas autoridades reguladoras locais; no caso brasileiro, pela 

CVM.196 

Para a obtenção da autorização, é necessário que a corretora atenda a determinados 

requisitos, como a adoção de regimentos internos, destinados ao cumprimento do disposto 

nas instruções normativas emitidas pela CVM; e a implementação de programas internos, 

para a aplicação e fiscalização dos padrões internacionais de proteção dos interesses de 

investidores e para garantir o gerenciamento adequado de riscos. O exercício da atividade de 

corretagem também está submetido à observação de determinados princípios, como a 

garantia à livre concorrência e o cuidado com os riscos envolvidos nas atividades. Além disso, 

faz-se necessário constituir procedimentos internos para o controle do cumprimento dessas 

regras, requerimentos de capital mínimo para o início manutenção da atividade, entre outras 

determinações. 197  Destaca-se o procedimento direcionado à correção de falhas dos 

intermediários, buscando minimizar possíveis danos e perdas causadas aos investidores.198 

Nesse sentido, considerando a necessária proteção do investidor, a ICVM 505 exige 

que a corretora atue na exata forma requerida pelo seu cliente, ou seja, a corretora somente 

poderá realizar operações com valores mobiliários mediante o recebimento de ordens, cujas 

                                                
196 Até 2009, as CTVMs eram as únicas autorizadas a operar em Bolsa de Valores. Após a Decisão 
Conjunta BACEN/CVM nº 17, as DTVMs também passaram a poder negociar em Bolsa. Ambas são 
instituições que assumem muitas funções e funcionam mediante autorização prévia do Bacen para sua 
constituição. (PORTAL DO INVESTIDOR. Corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Disponível 
em: <http://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/sistema_distribuicao/corretoras.html Acesso 
em: 22 set. 2018.) 
197 ICVM 505/2011: “Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: I - regras adequadas e eficazes 
para o cumprimento do disposto na presente Instrução; e II - procedimentos e controles internos com o 
objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I. §1º As 
regras, os procedimentos e os controles internos de que trata este artigo devem: I - ser escritos; II - ser 
passíveis de verificação; e III - estar disponíveis para consulta das pessoas mencionadas no art. 1º, 
inciso VI, alíneas “a” a “c”, da CVM, das entidades administradoras dos mercados organizados em que 
o intermediário seja autorizado a operar e dos respectivos departamentos de autorregulação, se for o 
caso. §2º São consideradas descumprimento do disposto nos incisos I e II do caput não apenas a 
inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles ali referidos, como também a sua 
não implementação ou a implementação inadequada para os fins previstos nesta Instrução. (...) Art. 4º 
O intermediário deve indicar: I - um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas 
estabelecidas por esta Instrução; e II - um diretor estatutário responsável pela supervisão dos 
procedimentos e controles internos previstos no inciso II do caput do art. 3º. Art. 5º O intermediário deve 
efetuar e manter o cadastro de seus clientes com o conteúdo mínimo determinado em norma 
específica”. 
198 Tradução livre de: “Principles for Market Intermediaries – Regulation should provide for minimum 
entry standards for market intermediaries. 30 There should be initial and ongoing capital and other 
prudential requirements for market intermediaries that reflect the risks that the intermediaries undertake. 
Market intermediaries should be required to establish an internal function that delivers compliance with 
standards for internal organization and operational conduct, with the aim of protecting the interests of 
clients and their assets and ensuring proper management of risk, through which management of the 
intermediary accepts primary responsibility for these matters. There should be procedures for dealing 
with the failure of a market intermediary in order to minimize damage and loss to investors and to contain 
systemic risk”. (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS. IOSCO – 
Objetives and principles of securities regulation. Madrid, maio 2017. p. 11. Disponível em: 
<https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018.)  
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condições para execução estejam devidamente detalhadas. As ordens devem ser registradas 

e arquivadas pelos intermediários por um período mínimo de cinco anos. A regulação busca 

evitar que o intermediário, valendo-se do desconhecimento do investidor e da falta de controle 

deste sobre seus investimentos, atue em interesse próprio, em evidente conflito de interesses. 

Uma vez que o investidor não tem acesso direto ao espaço de negociação, a corretora não 

pode nem deve substituir a vontade do titular dos ativos. A remuneração da corretora, muitas 

vezes, se dá por meio do pagamento de taxas de corretagem, as quais são cobradas por 

operação, justificando referida norma.199 

Uma vez repassada a ordem, o ideal é que sejam executadas em tempo real, conforme 

as solicitações dos investidores. Nesse sentido, os sujeitos têm total autonomia na 

determinação de como querem operar, o que comprar e o que vender, bem como definir os 

valores a serem investidos. Com isso, após escolhido o título ou a classe de títulos em que se 

deseja aplicar os recursos, caberá ao investidor enviá-la à corretora, de maneira a informar 

sua vontade. Esses requerimentos devem ser realizados expressamente pelo cliente, 

conforme as condições em que deseja que ocorra a execução. Porém, aos intermediários é 

conferida a função de observar se os riscos envolvidos nessas ordens condizem com o perfil 

do cliente, orientando-o a não realizar as operações caso não estejam dentro desta esfera de 

riscos. É mais um profissional na linha de responsabilidade pela liquidação das operações.  

A regulação deve, então, incentivar o intermediário a estabelecer práticas e 

procedimentos para cumprir a regulação e prevenir irregularidades e ilícitos por parte do 

mercado. O artigo 11 da Resolução 1.655 determina quais responsabilidades as corretoras 

devem assumir perante os seus clientes, sendo aquelas estipuladas na linha da necessária 

liquidação das operações, garantia de legitimidade dos títulos a quem realizar a entrega e 

autenticidade.200  

No tocante aos requisitos econômicos e financeiros para a atuação dos participantes 

de negociação plenos, é necessário que se defina a faixa de risco201 previamente, dado que 

                                                
199 ICVM 505/2001: “Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I - escrito; 
II - telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou III - sistemas eletrônicos de conexões 
automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do 
seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução. Art. 13. O 
intermediário deve arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que 
foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão. Parágrafo único. O sistema de 
arquivamento de que trata o caput deve ser protegido contra adulterações e permitir a realização de 
auditorias e inspeções”. 
200 “Art. 11. A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em Bolsas de valores, para 
com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com as quais tenha operado ou esteja 
operando: I - por sua liquidação; II - pela legitimidade dos títulos ou valores mobiliários entregues; III - 
pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos 
necessários para a transferência de valores mobiliários”. 
201 O risco é medido por meio da quantidade média diária de margem requerida do participante somada 
à requerida dos comitentes. Ao se fazer o pedido da autorização, esse valor é aproximado, o que será 
corrigido após o primeiro mês de atuação. É importante constatar que esses valores de patrimônio e 
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esta determinará o ativo financeiro desvinculado mínimo requerido, bem como o patrimônio 

líquido.202 Exige-se, também, o depósito de garantias203 para que o agente possa operar no 

mercado, como uma forma de proteção do sistema e de mitigação de possíveis prejuízos em 

decorrência de operações não liquidadas.  

Outro pronto para a garantia da autorização é a contribuição mensal para o Mecanismo 

de Ressarcimento de Prejuízos sempre que o participante atuar no mercado de renda fixa e 

variável privada, cuja função é o ressarcimento de investidores quando há problemas 

operacionais ou ilícitos cometidos pelas corretoras. Ou seja, uma vez que essas instituições 

são parte de um quadro regulatório determinado, há também mecanismos de proteção 

decorrentes deste quadro e que são benéficos ao investidor, como o Mecanismo de 

Ressarcimento de Prejuízos.  

Uma última questão envolvendo às corretoras diz respeito à definição de sua natureza 

jurídica, o que vem sendo discutido nos tribunais há alguns anos. Em 2017, pela primeira vez, 

o Superior Tribunal de Justiça204 manifestou-se acerca da natureza jurídica das corretoras, 

considerando-as instituições financeiras.205 A análise da natureza jurídica e da classificação 

                                                
ativos financeiros desvinculados decorrem dos demonstrativos financeiros dos participantes ou dos 
conglomerados financeiros de que façam parte, o que é informado à administradora de mercado por 
meio do envio de balanços mensal ou semestralmente. 
202  B3. Manual de Acesso. São Paulo, 28 ago. 2017. p. 11. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulamentos-e-manuais/acesso/>. Acesso em: 03 
mar. 2018. 
203 Essas garantias não são prestadas diretamente pelos agentes de intermediação, mas são, na 
realidade, depositadas pelos próprios comitês, para que o agente possa representá-los e negociar em 
seus nomes. Desta feita, “o depósito de garantias será exigido por cada cadeia de liquidação definida 
pela instituição requerente ou detentora de autorização de acesso para negociação” e, nesse contexto, 
“o valor devido para depósito de garantias será a soma dos valores exigidos em função de cada medida 
de risco”. A manutenção do depósito se faz necessária para que o agente possa continuar negociando 
no sistema da B3. (B3. Manual de Acesso. São Paulo, 28 ago. 2017. p. 14. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulamentos-e-manuais/acesso/>. Acesso em: 03 
mar. 2018.) 
204 “EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  CORRETAGEM DE 
VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. - Recurso especial interposto em 
16/12/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. -  Cinge-se a controvérsia à incidência do 
CDC aos contratos de corretagem de valores e títulos mobiliários. - Na ausência de contradição, 
omissão ou obscuridade, não existe violação ao art. 535, II, do CPC/73. -  O valor da operação 
comercial envolvida em um determinado contrato é incapaz de retirar do cidadão a natureza de 
consumidor a ele conferida pela legislação consumerista. - É incabível retirar a condição de 
consumidor de uma determinada pessoa em razão da presunção de seu nível de discernimento 
comparado ao da média dos consumidores. - Impõe-se reconhecer a relação de consumo existente 
entre o contratante que visa a atender necessidades próprias e as sociedades que prestam de forma 
habitual e profissional o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários. - Recurso especial 
conhecido e provido.” (STJ - REsp n. º 1.599.535/RS, Relator: Min. Nancy Andrighi, Data de julgamento: 
14/03/2017, T3- Terceira Turma, Data de publicação: 21/03/2017 – Grifo nosso.) 
205 “Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas 
jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, 
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Parágrafo único. Para os efeitos desta 
lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam 
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das corretoras se deve ao fato de não haver determinação legal em relação ao regime jurídico 

aplicável no caso de prejuízos causados aos investidores pelas corretoras, ou seja, qual é o 

regime de responsabilidade aplicável. Em se tratando de instituição financeira, passa a ser 

aplicável o do Código de Defesa do Consumidor em decorrência da Súmula; de outra sorte, 

se forem instituições equiparáveis a instituições financeiras 206  ou auxiliares do mercado 

financeiro,207 o regime jurídico aplicável é o de relações civis comuns. No entanto, este não 

será o foco da análise.  

Verifica-se que as corretoras poderão exercer diversas atividades e que a sua principal 

função é a de intermediação de negócios no mercado de capitais,  considerando que o foco 

da presente pesquisa está nas negociações e operações realizadas e executadas no mercado 

secundário, sempre sob o foco de proteção do investidor. 

Conforme observado anteriormente, às corretoras é assegurada uma espécie de 

monopólio da intermediação dos valores mobiliários, o que, em contrapartida, impõe certos 

deveres e obrigações perante seus investidores e perante as autoridades públicas. Nota-se 

que as obrigações são das mais diversas ordens, “vão desde um comportamento ético no 

desempenho de suas funções, de forma a dar maior transparência possível aos negócios 

realizados, até a responsabilidade perante seus comitentes na compra e venda de títulos e 

valores mobiliários negociados”.208  

                                                
qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.” (BRASIL. Lei nº 
5.595 de 31 de dezembro de 1964. Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e 
Creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.) 
206 “Art. 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia autorização 
do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo, quando forem estrangeiras. 
§1º Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito, 
financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de crédito ou a seção de 
crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às disposições e disciplina desta lei no 
que for aplicável, as Bolsas de valores, companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que 
efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de 
sua emissão ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria 
ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, 
realizando nos mercados financeiros e de capitais operação ou serviços de natureza dos executados 
pelas instituições financeiras.” (BRASIL. Lei nº 5.595 de 31 de dezembro de 1964. Dispõe sobre a 
Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá 
outras providências.) 
207  Para maiores informações acerca da caracterização de instituições financeiras, tipologias e 
entidades equiparáveis, bem como possíveis efeitos decorrentes de tais equiparações, ver: SALOMÃO 
NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014; YAZBEK, Otavio. Regulação no 
Mercado Financeiro e de Capitais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009; VILELA FILHO, Gustavo 
Alberto. As Sociedades Corretoras e o Mercado de Valores Mobiliários. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2003; ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007; e PLETI, 
Ricardo Padovini. A Responsabilidade da Sociedade Corretora no Contrato de Comissão Bursátil: 
diálogo entre o sistema financeiro nacional e o código de defesa do consumidor. Dissertação 
(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2014. 
208 VILELA FILHO, Gustavo Alberto. As Sociedades Corretoras e o Mercado de Valores Mobiliários. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 148.  
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O intermediário deve exercer suas atividades sempre de boa-fé, com diligência e 

lealdade em relação aos seus clientes, sendo-lhe vedado privilegiar seus interesses ou 

pessoas a ele relacionadas, em detrimento dos interesses dos seus cliente.209 Em caso de 

conflitos de interesse, a corretora deverá ter estabelecido regras e procedimentos internos 

que não permitam que os clientes sejam prejudicados. Assim, caberá às normas internas 

identificar possíveis conflitos, além de prever mecanismos que garantam que os interesses 

dos clientes prevaleçam.210  

O papel assumido pelas corretoras vai muito além da execução das ordens ou do 

armazenamento dos ordens executadas da melhor forma permitida pelo mercado, importa 

também exercer um papel informacional e de prevenção de perdas por parte dos clientes. 

Assim, as corretoras devem manter o registro e sempre verificar e atualizar as posições de 

seus clientes, conforme o registrado pelas entidades de compensação e liquidação; e 

informarem à CVM quando se depararem com indícios de violação da legislação. Cabe às 

corretoras também suprir seus clientes com informações sobre os produtos ofertados e seus 

riscos, e sobre o mecanismo de ressarcimento de prejuízos.211 

As corretoras e, consequentemente, os agentes autônomos de investimento, têm um 

papel imprescindível para que o mercado de capitais do país funcione. Desta feita, as 

atividades realizadas por esses sujeitos são altamente reguladas, não havendo espaço para 

muita liberdade na forma de atuação ou nos serviços a serem prestados, sendo o diferencial 

                                                
209 ICVM 505: “Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade 
em relação a seus clientes. Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios 
interesses ou de pessoas a ele vinculadas em detrimento dos interesses de clientes”.  
210 ICVM 505: “Art. 31. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos 
que sejam aptos a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de 
conflitos de interesses. Parágrafo único. As regras, procedimentos e controles internos de que trata o 
caput devem: I - identificar quaisquer conflitos de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas 
vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes;  II - permitir que, diante de uma situação de 
conflito de interesses, o intermediário possa realizar a operação, em nome do cliente, com 
independência; e  III - estabelecer mecanismos para informar ao cliente que o intermediário está agindo 
em conflito de interesses e as fontes desse conflito, antes de efetuar uma operação”. 
211 ICVM 505: “Art. 32. O intermediário deve: I - zelar pela integridade e regular funcionamento do 
mercado, inclusive quanto à seleção de clientes e à exigência de garantias; II - manter controle das 
posições dos clientes, com a conciliação periódica entre: a) ordens executadas; b) posições constantes 
na base de dados que geram os extratos e demonstrativos de movimentação fornecidos a seus clientes; 
e c) posições fornecidas pelas entidades de compensação e liquidação, se for o caso. III - manter 
registro de conta corrente de todas as movimentações financeiras de seus clientes; IV - informar à CVM 
sempre que verifique a ocorrência ou indícios de violação da legislação que incumba à CVM fiscalizar, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da ocorrência ou identificação; V - suprir seus clientes com 
informações sobre os produtos oferecidos e seus riscos; VI - suprir seus clientes com informações 
referentes aos mecanismos de ressarcimento de prejuízos estabelecidos pelas entidades 
administradoras de mercado organizado, se for o caso; VII - diferenciar nas notas de corretagem, 
faturas e avisos de lançamento enviados aos clientes, os valores decorrentes de corretagem daqueles 
relativos a outros serviços prestados pelo intermediário e das taxas e emolumentos cobrados pelas 
entidades administradoras de mercado organizado ou por outros terceiros, se for o caso; e VIII - suprir 
seus clientes com informações e documentos relativos aos negócios realizados na forma e prazos 
estabelecidos em suas regras internas”.  
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concorrencial a forma de execução das ordens, bem como o tipo de orientação que dão aos 

seus clientes, além da boa reputação.  

3.2. As bolsas de valores: uma análise funcional 

As entidades administradoras de mercado organizado e não organizado são reguladas 

pela ICVM 461, 212  a qual trata da sua constituição, de seu funcionamento, atividades 

prestadas e regras gerais à admissão de agentes intermediários para atuação nesses 

espaços. Essa instrução é fruto das discussões realizadas no âmbito da Audiência Pública 

06/2007, a qual instituiu as entidades administradoras de mercado regulado, notadamente 

dos mercados organizados de Bolsa e de Balcão.213 

O foco da análise realizada neste trabalho serão as entidades organizadoras de Bolsa, 

suas obrigações e forma de atuação.214 Isso porque nesses espaços há um maior rigor 

                                                
212 “Art. 1º A presente Instrução disciplina o funcionamento dos mercados regulamentados de valores 
mobiliários, bem como a constituição, organização, funcionamento e extinção das Bolsas de valores, 
Bolsas de mercadorias e futuros e mercados de balcão organizado. Art. 2º Os mercados 
regulamentados de valores mobiliários compreendem os mercados organizados de Bolsa e balcão e o 
mercados de balcão não organizados.” (ICVM 461/2007)  
213 Os espaços administrados pelas entidades podem ser separados em mercados organizados – Bolsa 
e Balcão – e não organizados. As diferenças no caso dos mercados organizados são pequenas. O 
mercado de Balcão organizado, originalmente, prestava-se a ser um ambiente para negociação de 
ativos que não ações, sendo muito mais flexível quanto ao registro e à formação de preços, ainda que 
fosse considerado menos transparente e, portanto, menos seguro que o mercado de Bolsa, o que 
poderia causar estranhamento a alguns investidores. Já no mercado de Bolsa, todas as negociações 
são registradas em um sistema, sendo sua execução também realizada de maneira uniforme, além de 
a presença de um intermediário ser obrigatória. No Balcão, caso uma operação seja realizada sem a 
participação direta de qualquer intermediário – desde que seja parte do sistema de distribuição e 
devidamente regulado pelas entidades responsáveis –, torna-se necessário que a liquidação seja 
garantida contratualmente pela entidade administradora, de forma a diminuir os riscos de liquidez da 
operação. Há quem entenda que o Balcão constitui um desconto regulatório se comparado ao mercado 
de Bolsa, já que envolve menos responsabilidades, sendo permitido o registro posterior de operações. 
Na visão da CVM, este não é um desconto regulatório, mas uma permissão de atuação diferenciada 
entre os ambientes, de forma que caberá ao emissor e ao investidor optarem por onde atuar. 
(COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Edital de Audiência Pública n.º 06/2007. Refere-se à 
minuta e discute a disciplina dos mercados regulamentados de valores mobiliários. Disponível em: 28 
jan. 2007. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2007/sdm0607-
edital.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018.) A regulação veda a negociação simultânea de ações em 
mercados de Bolsa e de Balcão organizado. Isso porque, em um primeiro momento, entendeu-   -se 
que, dessa forma, evitar-se-ia que ativos cuja formação de preço fosse menos confiável, aqueles 
negociados em Balcão organizado, fossem posteriormente negociados em Bolsa, causando um desvio 
do que se prega neste mercado. A explicação mais racional seria a de que não necessariamente o 
mercado de Balcão organizado possuiria uma central depositária, de modo que, com essa medida, não 
ocorreria a venda duplicada de um mesmo ativo. Nesse sentido, dispõe o artigo 57 da ICVM 461/2007: 
“São negociáveis em mercados organizados os valores mobiliários registrados pela CVM. (...) §3º É 
vedada a negociação simultânea de ações em mercados de Bolsa e de Balcão organizado, sendo 
facultada sua negociação em mais de uma Bolsa ou em mais de um mercado de Balcão organizado”. 
214 A descrição feita da Bolsa neste trabalho será funcional para fins de comparação com as atividades 
prestadas pelas plataformas de negociação de criptoativos. Para compreender melhor sobre a estrutura 
organizacional da Bolsa, a evolução dessa estrutura e as diferenças entre os ambientes de Bolsa e 
Balcão, verificar: DUTRA, Marcos Galileu Lorena. As Novas Estruturas Organizacionais das Bolsas. 
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regulatório e organizacional, além de ser o espaço no qual, por excelência, são negociadas 

as ações. Isso se justifica pela proxy escolhida no tocante à comparação com as novas 

tecnologias.  

A administradora de mercado de Bolsa é o ente responsável pelo registro e posterior 

listagem de títulos e valores mobiliários que venham a ser emitidos, o que se inicia por meio 

de um pedido formulado pela companhia emissora.215 Para isso, há determinadas regras que 

precisam ser seguidas, como é o caso de questões técnicas, controles internos na companhia, 

políticas de exercício do poder de controle, etc., além do pagamento de uma taxa previamente 

determinada. Esse é o papel que exercem em relação ao mercado primário; já no mercado 

secundário, suas funções assumem protagonismo na garantia de execução das operações. 

No mercado secundário, o exercício das atividades por corretoras e demais 

intermdiários torna essencial para o funcionamento do mercado a disponibilização de sistema 

na negociação de ativos, o registro de operações e o posterior auxílio na sua execução. Essas 

entidades administradoras são responsáveis pela organização das transações com títulos e 

valores mobiliários realizadas entre investidores, sendo que, a depender do modelo de 

administração em questão, mais ou menos obrigações são imputadas. No caso da Bolsa, o 

acesso ao sistema de negociação é essencialmente intermediado, bem como o uso da 

infraestrutura de pós-negociação que busca garantir a execução das operações. A instrução 

traz como critério preliminar a autorização de funcionamento da companhia como entidade 

organizadora de mercado de Bolsa, na dicção do artigo 7º.216 

Os sistemas de negociação são foco de preocupação dos agentes reguladores em 

decorrência da importância que assumem para que as transações ocorram, estando, 

inclusive, entre as preocupações e agendas de discussão da IOSCO. Esses sistemas devem 

primar pela proteção dos investidores com a manutenção de trocas baseadas em regras justas 

e equitativas, considerando um possível equilíbrio entre ordens emanadas por investidores 

em diferentes mercados. Dessa forma, a transparência deve permear as transações 

                                                
Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2008. Doi:10.11606/T.2.2008.tde-23052011-115826. Acesso em: 2019-04-16. 
215 Em países como os Estados Unidos, em que há mais de uma entidade e mais de um modelo de 
mercado, os requisitos para listagem divergem muito, havendo mais ou menos requisitos a depender 
do ambiente sob análise. Desta feita, é possível que uma ação seja listada em mais de uma Bolsa, 
regional ou nacional – Bolsas regionais como Boston Stock Exchange e a Chicago Stock Exchange. 
Isso não acontece no Brasil, onde, mesmo após discussão por meio do Edital de Audiência Pública n.º 
06/2007, entendeu-se por bem não permitir a listagem em mais de uma entidade de mercado. (HARRIS, 
Larry. Trading & Exchanges: market microstructure for practicioners. Oxford: OUP, 2003. p. 49.) 
216 ICVM 461/2007: “Art. 7º O funcionamento e a extinção dos mercados organizados de valores 
mobiliários dependem de prévia autorização da CVM. §1º Os mercados organizados de valores 
mobiliários poderão ser divididos em segmentos de negociação, levando em conta as características 
das operações cursadas, os valores mobiliários negociados, seus emissores, requisitos de listagem, o 
sistema de negociação utilizado e as quantidades negociadas. §2º O funcionamento e a extinção de 
segmento de negociação dependem de prévia autorização da CVM”.  
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realizadas para evitar manipulações e trocas não equitativas. Entende-se como possível 

preocupação a gestão adequada de riscos, como o risco de crédito, para que ocorra a menor 

perturbação do mercado possível em caso de inadimplemento de um dos investidores.217  

A infraestrutura do mercado secundário, especificamente de Bolsa, pode estar 

organizada de diferentes maneiras, a depender de situações históricas e culturais de cada 

país. No Brasil, essa estrutura é muito particular, há apenas uma instituição responsável pela 

administração dos sistemas de negociação de ativos e afins. Optou-se por constituir um 

modelo de negócio verticalizado em que a Bolsa acumula mais de uma autorização, podendo 

funcionar como entidade de administração de mercado, de depositária central e de 

compensação e liquidação de ativos. Esse ambiente de Bolsa único chama-se Bolsa Brasil 

Balcão (B3). O nome foi consolidado em 2017, após a integração da antiga CETIP (mercado 

de Balcão) com a BM&F BOVESPA.218 

No caso brasileiro, a B3219 organiza o mercado de Bolsa e, também, é a responsável 

pela organização mercado de Balcão, cabendo-lhe administrar os sistemas destinados à 

negociação de ações, derivativos, futuros, commodities, etc. Além disso, a mesma 

infraestrutura é responsável pela prestação de grande parte dos serviços de intermediação, 

os quais não necessariamente deveriam ser prestados por administradoras de mercado, como 

é o caso da custódia de ativos por meio da depositária central, o gerenciamento de garantias 

prestadas pelos investidores e a atividade de compensação e liquidação centralizada de 

                                                
217 Tradução livre de: “Principles for Secondary and Other Markets – The establishment of trading 
systems including securities exchanges should be subject to regulatory authorization and oversight. 
There should be ongoing regulatory supervision of exchanges and trading systems which should aim to 
ensure that the integrity of trading is maintained through fair and equitable rules that strike an 
appropriate balance between the demands of different market participants. Regulation should promote 
transparency of trading. Regulation should be designed to detect and deter manipulation and other 
unfair trading practices. Regulation should aim to ensure the proper management of large exposures, 
default risk and market disruption”. (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES 
COMMISSIONS. IOSCO – Objetives and principles of securities regulation. Madrid, maio 2017. p. 12. 
Disponível em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf>. Acesso em: 20 set. 
2018.) 
218 A fusão entre as empresas, por meio da compra da CETIP, foi devidamente aprovada pelo Conselho 
Econômico de Defesa da Concorrência (CADE) pelo Ato de Concentração n.º 08700.004860/2016-11, 
27 mar. 2017. 
219 A B3 é, assim, uma Sociedade de Capital Aberto e tem suas ações listadas no Novo Mercado 
(B3SA3) e assume a posição de uma das principais empresas prestadoras de infraestrutura de mercado 
financeiro no mundo. Dentro do grupo B3 há diversas empresas, como é o caso do Banco B3 S.A, o 
qual foi constituído em 2004, subsidiária integral, buscando facilitar a liquidação e a compensação das 
operações ali realizadas, além de se mostrar como mais um mecanismo voltado à mitigação dos riscos 
de negociação e capaz de fornecer suporte operacional. Além dele, há a BM&F (USA) Inc. – 
representação no exterior –; a BM&FVOBESPA (UK) Ltd; Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ); 
B3 Social e a BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado (BSM), voltada para fiscalizar a atuação da B3 
e de seus intermediários, conforme o disposto na ICVM 461/2007. (B3. Relação com Investidores. 
Disponível em: <http://ri.bmfbovespa.com.br/static/ptb/empresas-do-grupo.asp?idioma=ptb>. Acesso 
em: 10 de out. de 2018.)    
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ativos. 220 Entre as suas atividades, a instituição lista a “criação e administração de sistemas 

de negociação, compensação, liquidação, depósito e registro” 221 de ativos, além se atuar 

como contraparte central garantidora de algumas operações.  

O acesso ao sistema de negociação administrado pela Bolsa é essencial para a 

compra e venda de valores mobiliários, dado que é por meio desse sistema que é 

disponibilizado o livro de ofertas de compra e de venda de valores mobiliários. Além disso, 

essa infraestrutura de Bolsa permite o controle de titularidade dos ativos e evita que ordens 

não emanadas dos próprios investidores sejam executadas. Cabe às corretoras inserirem as 

ordens de seus clientes, já que o sistema será responsável por realizar o match entre as 

ordens. Após o fechamento de uma operação, utilizar-se-á o sistema de infraestrutura de 

mercado ofertado, também, pela B3 para sua execução.222  

A execução das operações é parte essencial no funcionamento do mercado de Bolsa, 

de maneira que caberá à entidade responsável, no caso do modelo verticalizado brasileiro 

caberá à garantir que as ordens sejam fielmente executadas, de modo irrevogável e 

irretratável. Referida execução diz respeito à efetiva troca de os valores mobiliários e recursos 

financeiros entre o vendedor e o comprador. Esse é um dos momentos das relações jurídicas 

estabelecidas no âmbito do mercado secundário que envolve uma maior gama de riscos, dos 

                                                
220 Uma peculiaridade que não será aqui estudada diz respeito à total ausência de sistemas alternativos 
destinados à negociação de valores mobiliários, em que haveria uma espécie de desconto regulatório, 
mas que, por contrapartida, seria destinado apenas a uma parcela de investidores considerados 
tecnicamente qualificados para a compreensão dos riscos envolvidos. Esses ambientes alternativos 
podem ser interessantes e precisam ser analisados em um contexto de inovações tecnológicas no 
mercado de capitais, principalmente quando se fala em tecnologias que buscam desintermediar as 
relações financeiras. Ao final, as tecnologias buscam fugir de parte do aparato burocrático aplicável e 
exigível, em decorrência de uma regulação que, por vezes, mostra-se desatualizada. Nos Estados 
Unidos, há os chamados Alternative Trading Systems (ATS), os quais são parte do National Market 
System; e na Europa, há os sistemas alternativos conhecidos como Multilateral Trading Facilities (MTF), 
reconhecidos, pela Diretiva MIFID de 2007, como ambientes possíveis para negociação do equivalente 
aos nossos valores mobiliários. No Brasil, essa discussão teve início em 2007, quando ocorreu a 
reforma do sistema de administração do mercado, por meio da edição da instrução 461, porém não foi 
reconhecida a possibilidade à época. Outra possibilidade discutida naquela oportunidade foi a 
internalização sistemática de ordens por meio dos intermediários, ou seja, a possibilidade de corretoras 
executarem ordens internamente entre seus clientes. Tanto a criação de espaços alternativos de 
negociação, quanto a possibilidade de internalização sistemática de ordens por intermediários foram 
negadas, com base no objetivo regulatório de proteção do investidor e do mercado, o que merece ser 
repensado pelos órgãos regulatórios com base em uma análise na linha do que está sendo aqui 
proposto. 
221 B3. Institucional – Quem somos? Uma das principais empresas de infraestrutura de mercado 
financeiro do mundo. Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/b3/institucional/quem-somos/>. 
Acesso em 10 out. 2018.  
222 A admissão para o uso da infraestrutura disponibilizada pela B3 é parte de sua política comercial, 
cuja estrutura, funcionamento e admissão de agentes que possam operar nesses sistemas são 
determinados diretamente pela entidade, por meio da regulação privada, exercida por regras emitidas 
pela própria Bolsa. A infraestrutura em questão diz respeito à utilização dos serviços relacionados à 
negociação, compensação e liquidação de operações com valores mobiliários ofertados no âmbito da 
Bolsa.  
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mais variados tipos, cujas nuances do funcionamento desse mercado, bem como os 

mecanismos para a prevenção de riscos, são pouco ou quase nada estudados no Direito.223  

A pós-negociação envolve, desde a verificação e validação do acordo realizado no 

momento de negociação, até sua execução final. Ou seja, no modelo brasileiro caberá à 

entidade organizadora de mercado ou à companhia responsável por este serviço validar a 

operação, para o que precisa de certificação, seja interna seja concedida por outras 

empresas, de que: (i) o intermediário que representou cada uma das partes na negociação 

teria mesmo poder para tal; (ii) o ativo transacionado é mesmo de titularidade do ofertante 

(vendedor), em não se tratando de casos cuja operação seja a descoberto; (iii) os ativos 

transacionados não estão sujeitos a nenhum tipo de óbice ou gravame para venda, o que é 

tipicamente uma obrigação da entidade que exerce atividade de depositária central.  

Considerando a delicadeza da situação e a fragilidade que uma quebra na cadeia 

poderá causar a todo o sistema de emissão e circulação de valores mobiliários é que a 

regulação se mostra extremamente cautelosa quanto aos procedimentos para finalização, 

compensação, liquidação e transferência de titularidade de ativos. Para além de uma estrutura 

criada pela regulação, a própria autorregulação optou por desenhar, em âmbito ainda mais 

detalhado, um sistema específico, composto por diferentes agentes que assumem variadas 

responsabilidades na cadeia de execução dos negócios, formando uma complexa 

infraestrutura de mercado.  

As autoridades entenderam que a maior intermediação – o envolvimento de muitos 

agentes no processo – seria a melhor saída para a proteção dos investidores e do sistema 

como um todo, aumentando a burocracia e imputando, assim, a responsabilidade por cada 

ato do procedimento a um sujeito determinado, o qual preocupa-se especificamente em 

garantir que aquele procedimento seja fielmente executado. Assim, monta-se o sistema de 

pós-negociação. 

Os principais riscos envolvidos nas atividades de pós-negociação e no mercado 

secundário em geral são: (i) risco de crédito que se relaciona com o inadimplemento e leva à 

                                                
223 Poucos são os trabalhos que tratam do tema, conforme anunciado por Valdir Carlos Pereira Filho, 
em sua dissertação de mestrado, intitulada “Aspectos Jurídicos da Pós-Negociação de Ações”, pouca 
ou quase nenhuma atenção é dispensada a esse momento dos negócios envolvendo ação, dado que 
hoje referido sistema se encontra por demasiado automatizado, cujos riscos mais aparentes como a 
manipulação de preços e o uso de informação privilegiada são mais evidentes no período da 
negociação. Apesar do tema ser tratado em todos os manuais que analisam as negociações com 
valores mobiliários, a atenção e o cuidado dispensados não são proporcionais aos riscos envolvidos e 
aos problemas que o não cuidado com esta fase são capazes de causar. A título de exemplo, tem-se 
o risco de crédito, uma vez que o comprador ou vendedor se mostrem inadimplentes haverá um furo 
no sistema, caindo a confiança no mercado e, consequentemente, também o número de transações. 
Ou seja, o mercado inteiro sofre com o inadimplemento de um só sujeito, por isso é preciso pensar em 
mecanismos para mitigar todos os riscos, sendo justamente essa a função dos agentes distribuídos na 
pós-negociação, conforme será analisado. (PEREIRA FILHO, Valdir Carlos. Aspectos Jurídicos da 
Pós-Negociação de Ações. São Paulo: Almedina, 2013.) 
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perda do valor esperado, o que é mitigado com a utilização de uma contraparte central 

garantidora; (ii) risco de liquidez em que não há vendedores para uma dada oferta ou quando 

há inadimplência de outra parte e é necessário proceder ao empréstimo de ativos, o que é 

mitigado pela contraparte central, bem como pelo sistema de empréstimo de ativos; (iii) risco 

operacional decorrente de uma falha do sistema, humana ou do gerenciamento da estrutura 

de liquidação, o que é mitigado por medidas de automação dos procedimentos; (iv) risco legal 

atrelado a normas que não são claras em relação à compra, liquidação ou determinada 

operação, o que é mitigado por normas mais claras; e (v) risco sistêmico, o que é o mais grave 

e foi o que aconteceu na crise de 2008, quando se verificou uma cadeia de inadimplência de 

instituições, o que é mitigado por meio da pacificação dos outros riscos.224  

Desta feita, grande parte dos riscos do mercado estão alocados nos serviços 

prestados pela entidade responsável pela administração do mercado, de modo que foram 

criados mecanismos extras de proteção, como é o caso dos requisitos operacionais e 

funcionais de maneira a evitar danos decorrentes de sistemas operacionais ruins ou que 

funcionem mal. Assim, entende-se que as Bolsas e entidades responsáveis pelo depósito 

centralizado de ativos são uma forma de organização do mercado secundário que visa dar a 

segurança necessária para evitar, por exemplo, problemas como o gasto duplo no caso de 

transações envolvendo valores mobiliários, entre outros riscos decorrentes da negociação 

entre sujeitos investidores. Para que um participante seja admitido para operar por meio do 

sistema da Bolsa, ele será submetido a uma auditoria pré-operacional, a qual pretende 

verificar o sistema operacional deste, e se os requisitos técnicos e de segurança da 

informação estão de acordo com o determinado pela B3. Opta-se por confiar a administração 

do mercado a entidades específicas, as quais atendam determinados requisitos legais para 

tanto.  

Importante destacar que, para além da preocupação que se tem com a proteção de 

investidores, a garantia de um mercado eficiente, transparente e igualitário,  e com a 

contenção de eventuais riscos sistêmicos, todos os requisitos mencionados para a operação 

na Bolsa se prestam a garantir que as negociações ocorram com segurança, em um ambiente 

                                                
224 PEREIRA FILHO, Valdir Carlos. Aspectos Jurídicos da Pós-Negociação de Ações. São Paulo: 
Almedina, 2013. 
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íntegro e de forma a manter a sua credibilidade. 225  Esta última é uma das principais 

preocupações da B3 como entidade administradora do mercado.226  

As negociações todas ocorrem em um sistema eletrônico ofertado pela B3. A criação 

e o desenvolvimento desse sistema facilitaram muito a transação de valores mobiliários e 

permitiram que investidores se aventurassem em novos mercados, os quais deixaram de ser 

locais para terem uma abrangência cada vez maior. 227 

Com a desmutualização,228 as entidades administradoras de mercado passaram a 

perquirir o lucro, abrindo espaço para a introdução de inovações tecnológicas, como é o caso 

dos sistemas eletrônicos, os quais, por sua vez, facilitaram transações, momento em que os 

títulos e certificados de valores mobiliários deixaram de ser físicos para se tornarem 

escriturais. Nessa toada, aos investidores tornou-se possível o acesso de maneira menos 

intermediada ao mercado, já que passaram a ter controle de seus investimentos. Uma das 

mudanças que se verificou em diversos países foi a permissão para a internalização 

                                                
225  O mercado financeiro possui uma dimensão sistêmica bastante complexa, pois o dinheiro 
depositado nas instituições financeiras é, na realidade, uma promessa de recebimento do valor quando 
for requisitado pelo depositante. Assim, qualquer situação que abale a confiança do banco levará ao 
que se chama de “corrida bancária”, quando todos os sujeitos pedem para retirar seus recursos do 
banco sem que na realidade o banco possua todos esses valores, dado que foram emprestados para 
terceiros. Isso leva a uma possível quebra da instituição financeira, o que potencialmente vai se 
espalhar por todo o sistema. Nessa linha, uma falha em um ponto específico do sistema acabará 
atingindo o setor financeiro e a economia como um todo. Por isso, a importância da regulação 
prudencial e sistêmica, a qual, apesar de muito importante para a compreensão do mercado como um 
todo, bem como das preocupações regulatórias centrais hoje, não será aqui explorada. Para mais 
informações, ver: MISHKIN, Frederic S. Prudencial supervision: why is it important and what are the 
issues? In: PRUDENCIAL Supervision: what works and what doesn’t. National Bureau of Economic 
Research conference report. The University of Chicago Press, 2001; DEWATRIPONT, Mathias; 
TIROLE, Jean. The Prudencial Regulation of Banks. The Walras-Pareto Lectures. Cambrigde; 
Londres: MIT Press, 1994; WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de Capitais: fundamentos e 
desafios. São Paulo: Quartier Latin, 2018.  
226  B3. Manual de Acesso. São Paulo, 28 ago. 2017. p. 16. Disponível em: < 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulamentos-e-manuais/acesso/>. Acesso em: 03 
mar. 2018. 
227 Inicialmente, todas as negociações eram realizadas em espaços físicos destinados para tal. Os 
corretores e as demais pessoas autorizadas encontravam-se em praças físicas onde trocavam os 
ativos; depois, ambientes especialmente destinados à negociação de valores mobiliários foram sendo 
criados; porém, no começo, eram ambientes quase públicos, sem fins lucrativos e, até mesmo, 
funcionavam por meio de incentivos estatais. Conforme foram sendo especializadas as administrações 
de tais ambientes, estes foram privatizados e os corretores, outrora agentes públicos, passaram a ser 
sócios de tais administradores de mercado. Somente poder-se-ia comprar e vender ativos, 
representando investidores, quem fosse sócio do ambiente de negociação. Já no final dos anos 1990, 
verificou-se um movimento mundial de desmutualização das Bolsas, pelo qual esses mercados 
tornaram-se entidades privadas com fins lucrativos e os corretores passaram a ser indivíduos 
autorizados a operar, sem que para isso fossem necessariamente sócios. No Brasil, o caminho foi o 
mesmo. 
228 “Desmutualização é o nome dado ao processo de transformação das Bolsas de Valores, que 
passaram de associações civis sem fins lucrativos, com títulos patrimoniais detidos pelas corretoras, 
para sociedades com fins lucrativos, com seu capital dividido em ações.” (COMISSÃO DE VALORES 
MOBIÁLIOS. Livro TOP – Mercado de valores mobiliários brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: CVM, 2014b. 
Disponível em: <http://www.portaldoinvestidor.gov.br/publicacao/LivrosCVM.html>. Acesso em: 15 set. 
2018. p. 233. 
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sistemática de ordens pelos intermediários, ou seja, a execução de operações realizadas 

diretamente entre investidores, sem que fosse registrada no sistema da Bolsa.  

No âmbito da ICVM 461, optou-se por não permitir essas operações porque ainda que, 

em um primeiro momento, pareçam benéficas aos investidores por reduzir custos, ao final 

poderiam comprometer a formação de preços e aumentar o spread de negociações.229 A 

proibição decorre do fato de que operações não intermediadas retirariam a transparência do 

mercado e dividiriam sua liquidez. Apesar de não prever isso, mesmo tendo sido discutido, 

não há proibição explícita, o que permite que seja realizado desde que não se prejudique a 

ordem dos clientes do intermediário, conforme dicção da ICVM 505/2011. 

Importa notar que o sistema de negociação da B3 está estruturado de modo a unificar 

as negociações em um sistema multilateral, o que traz muito mais agilidade e segurança, 

permitindo que a formação de preços seja mais transparente e fomentando a liquidez. Nesse 

caso, a formação de preços ocorre por meio da interação de ofertas, sendo dada preferência 

de execução à oferta que apresente o melhor preço.230 Esse sistema, bem como a negociação 

de operações, funciona das 10 horas às 16 horas,231 havendo momentos de pré e pós-

abertura, quando certas operações são permitidas.232  

Uma das infraestruturas mais importantes dos mercados de Bolsa e que no caso da 

B3 pertence à estrutura da Bolsa é a Clearing, ou seja, a câmara que congrega as atividades 

de compensação, liquidação, central depositária de controle e gerenciamento de riscos.233 

Sua importância está relacionada à ideia de garantia de execução das operações. A execução 

das operações ocorre por meio de contas de depósito que são parte do Sistema Brasileiro de 

Pagamentos (SBP) e de contas de depósito de ativos que estão registradas na Central 

                                                
229 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Edital de Audiência Pública n.º 06/2007. Referente à 
minuta e discute a disciplina dos mercados regulamentados de valores mobiliários. Disponível em: 28 
jan. 2007. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2007/sdm0607-
edital.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018. 
230 ICVM 461/2007: “Art. 95. Quando se tratar de sistema de negociação centralizado e multilateral, a 
formação de preços deverá se dar por meio da interação de ofertas, em que seja dada precedência 
sempre à oferta que represente o melhor preço, respeitada a ordem cronológica de entrada das ofertas 
no sistema ou ambiente de negociação, ressalvados os casos de procedimentos especiais de 
negociação previstos em regulamento”. 
231 O funcionamento limitado em relação ao horário se dá como forma de controle e garantia de liquidez 
e do funcionamento eficiente do mercado, o que se explicava mais facilmente no caso de pregões viva 
voz, realizados em espaços físicos. Esse é um estímulo à inovação no mercado de capitais, dado que 
a limitação temporal se mostra um problema cada vez maior em decorrência da internacionalização 
dos negócios e, também, do ritmo de vida dos cidadãos. A limitação de horários para negociação é um 
fator que hoje restringe muito o mercado.  
232  B3. Horários de Negociação no Mercado de Ações (Mercado de Bolsa). Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/negociacao/puma-trading-system-bm-fbovespa/para-
participantes-e-traders/horario-de-negociacao/acoes/> . Acesso em: 10 out. 2018.  
233 A atividade de gerenciamento de riscos não será aqui explorada de forma exaustiva por se tratar de 
questão não tão relevante no contexto das trocas realizadas em blockchain, dado que a tecnologia, ao 
garantir a titularidade, a existência do ativo e a execução automática dos acordos, acaba por colocar 
em um segundo plano a necessidade de gerenciar os riscos aqui mencionados de liquidez, etc. 
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Depositária. A garantia de execução está no fato de a câmara assumir o papel de contraparte 

central das obrigações, ou seja, ela se torna a credora de todos os devedores e devedoras de 

todos os outros credores. Ao assumir todas as operações, ela passa a responder frente aos 

compradores e vendedores. No caso de qualquer inadimplemento, é a câmara que garantirá 

os pagamentos das partes. Para isso, são requeridas garantias. 

Assim, a Clearing constitui o custo mais alto de infraestrutura a ser mantido por uma 

Bolsa, dado que assumem muitos riscos como contraparte central das operações. Uma vez 

realizada a negociação, ocorrerá uma verificação automática das condições do negócio, a fim 

de se garantir que a operação a ser executada seja aquela nas exatas condições outrora 

negociadas pelos investidores. Ainda que esse não seja o foco do presente trabalho, conhecer 

de forma geral seu papel, estrutura e funcionamento é importante para futuras as 

comparações e compreensão do sistema de Exchange.  

Entende-se que a função dessa entidade, para além do controle de titularidade e 

organização de um ambiente de negociação, está relacionada à proteção do investidor e à 

garantia de um mercado transparente e equilibrado, controlando as atividades  para evitar o 

cometimento de crimes de manipulação e a criação de condições artificias de demanda ou 

oferta.234 Para tanto, dispõe-se do poder de autorregulação dos agentes e da concessão de 

autorização para quem quiser operar por meio do seu sistema.235 

3.3. A confusão de papeis exercidos pelas corretoras e entidades administradoras 
de Bolsa: as criptoexchanges 

A tecnologia sempre causa disrupção e necessidade de adaptação nos ambientes em 

que é introduzida, efeito esse que é especialmente observado no mercado financeiro, 

conforme já analisado. Por vezes, a inovação leva à substituição na forma de atuação das 

empresas e na maneira de execução das atividades; de outras, verifica-se o convívio do antigo 

com o novo. Este último é o que ocorre no caso de transações com ativos financeiros 

criptografados e inseridos no blockchain realizadas em plataformas especializadas, as 

                                                
234 ICVM 461/2007: “Art. 97. As regras de negociação do sistema de negociação do mercado de Balcão 
organizado devem: I - evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar 
condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados em seus 
ambientes; II - assegurar igualdade de tratamento às pessoas autorizadas a operar em seus ambientes, 
observadas as distinções entre categorias que venham a ser estipuladas em seu estatuto e 
regulamento; e III - evitar ou coibir práticas não-equitativas em seus ambientes”.  
235 ICVM 461/2007: “Art. 106. A entidade administradora de mercado de Balcão organizado poderá 
adotar estruturas de autorregulação diferentes das previstas no Capítulo IV, desde que: I - mantenha 
órgãos encarregados da fiscalização e supervisão das operações cursadas em seus ambientes e 
sistemas, e das pessoas autorizadas a neles operar; e II - observe, quanto aos órgãos de que trata o 
inciso I deste artigo, os princípios da independência e da autonomia previstos no art. 37. Parágrafo 
único. Os órgãos de fiscalização e supervisão referidos no caput devem elaborar e enviar à CVM os 
relatórios a que se referem os arts. 44 e 45, na forma e nos prazos ali definidos”.  
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criptoexchanges, por meio da tecnologia blockchain. A convivência de dois modelos diversos 

de operação causa certos choques e desconfortos, permitindo que uma comparação entre 

esses espaços seja feita, sempre tendo por foco a proteção do investidor; motivo pelo qual se 

escolheu realizar esta pesquisa.  

Ao se constatar que essas plataformas não possuem uma estrutura uniforme nem 

exercem sua função de maneira única, o que se soma à ausência de regulação ou norma 

específica a elas aplicável, percebe-se que se está falando de modelos de negócios. Desta 

feita, é necessário conhecer as especificidades de cada modelo de negócio para compreendê-

lo de forma analítica. No entanto, para realizar este trabalho, optou-se por compreender 

generalizadamente o funcionamento dessas plataformas, separando-as em centralizadas e 

descentralizadas. Para tanto, analisaram-se diferentes termos de uso das maiores exchanges 

ao redor do mundo e também das brasileiras que operam maiores volumes de trocas, os quais 

são disponibilizados aos usuários publicamente. Parte do que foi descrito decorre também da 

tentativa de operar por diferentes plataformas. Assim, surgiram inúmeros questionamentos 

sobre a possibilidade e a legalidade de realizar transações econômicas com ativos financeiros 

nessas plataformas.  

A primeira preocupação que surge é a de como lidar com essa novidade e 

compreender a tecnologia por trás das transações, seus fundamentos e o funcionamento de 

todas essas atividades. O que explica a análise feita nos dois primeiros capítulos deste 

trabalho. Uma vez que o conhecimento de algo se constrói em comparação com o que é 

conhecido pelo ser humano, a aproximação do mercado de capitais tradicional é uma dessas 

construções. 

Questiona-se a necessidade e a forma de regular as atividades prestadas por meio 

das plataformas de criptoativos. Dois importantes pontos de interesse são: em que medida a 

tecnologia introduz mecanismos protetivos ao investidor e de que forma a arbitragem 

regulatória de não aplicação de determinadas normas existentes acaba deixando-os 

desamparados. Nesse sentido, aventa-se à possibilidade de que as plataformas prestariam 

serviços e exerceriam funções análogas às das corretoras de valores mobiliários e às das 

entidades administradoras do ambiente de Bolsa. É o que se passa a analisar. 

Se por um lado as transações com ativos criptoagrafados não exigem a interposição 

de um intermediário, pois ao titular dos ativos é permitido realizar trocas diretamente com 

outros sujeitos; de outro, no mercado de Bolsa, a intermediação é obrigatória. No entanto, 

hoje, o funcionamento do mercado de criptoativos ainda se dá, primordialmente, por meio de 

intermediários, quais sejam as plataformas de negociação. Ressalvadas as particularidades 

de cada modelo de negócios, muitas vezes estas congregam atividades de custódia, 

execução das obrigações, registro de ordens, etc.  
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A opção pelo uso de plataformas para a transação de tais ativos dá-se em decorrência 

da necessidade de liquidez, a qual dificilmente é alcançada quando o indivíduo opera 

individualmente, dado que há muitos custos de transação envolvidos para que encontre 

agentes ao redor do mundo interessados em realizar a mesma operação e nas mesmas 

condições, porém do lado contrário da transação.  

Há, também, uma questão de ausência de confiança para transacionar com agentes 

desconhecidos, isso porque a negociação direta, na maior parte dos casos, ainda não envolve 

mecanismos de garantia de execução, de modo que os investidores dependem do envio dos 

ativos e dos recursos financeiros em contrapartida, o que precisa ser feito voluntariamente. A 

execução é automática e há garantia de transferência quando as transações envolvem 

softwares como os smart contracts e atomic swaps, de modo que, no caso do inadimplemento 

de uma das partes, a outra receberá de volta o dinheiro ou o ativo que enviou ao contrato em 

questão. Outra opção que dá a segurança necessária de que as operações serão fielmente 

executadas são as criptoexchanges. 

As exchanges centralizadas são responsáveis pelo fornecimento de um sistema em 

que cada investidor, pessoalmente, inserirá sua ordem diretamente no livro de ofertas da 

plataforma. Para tanto, preencherá um formulário disponível no site da plataforma, em que 

determinará a quantidade de ativos que deseja comprar ou vender; o valor e/ou a quantidade 

de ativos que quer receber pelo que está ofertando, o que poderá ser aproximado apenas; a 

“taxa de câmbio” calculada na moeda corrente nacional e que representa a relação entre a 

quantidade ofertada e o valor a ser recebido, ou seja, é o valor mínimo de venda. Há 

determinadas plataformas que, na ausência do preenchimento da taxa de câmbio e da 

quantidade a receber, criam uma “ordem à mercado”, ou seja, que a venda será executada a 

qualquer preço, o que deve ser considerado quando da contratação de uma plataforma. 

A inserção da ordem no livro de ofertas da plataforma será condicionada ao envio 

anterior de recursos, para a carteira virtual ou conta corrente da exchange, em quantidade 

suficiente para a execução da ordem. Somente assim é que poderá ocorrer o encontro com 

outra oferta e a sua ulterior execução. Esse é um mecanismo adotado pelas exchanges 

centralizadas, as quais atuam verdadeiramente como intermediários da operação, no sentido 

de garantir que não haja inadimplemento por qualquer uma das partes. 

O software que realiza o registro de ofertas, bem como disponibiliza o livro para que 

ocorram os encontros, não funciona por meio de uma plataforma blockchain. Desta feita, as 

ordens não são registradas de pronto em um sistema blockchain, isso tudo é operacionalizado 

pela exchange centralizada em um sistema próprio, sendo a única responsável por 

operacionalizar a execução das operações. Ou seja, é a plataforma quem transfere 

escrituralmente os ativos de um investidor a outro ou, também escrituralmente, o dinheiro do 

comprador para o vendedor. Importa notar que esse registro de titularidade dos ativos, nesse 
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caso, é feito de maneira escritural, ou seja, quando o investidor consultar a sua tela na 

plataforma, lá constará quantos ativos possui e quanto em dinheiro tem disponível para 

retirada. De toda sorte, assim como o dinheiro que está na conta corrente da exchange, em 

seu nome, os ativos estão na carteira geral da plataforma também estão registrados em seu 

nome e não são de sua titularidade apenas. No caso das carteiras virtuais, hoje já há 

mecanismos para subdividir os valores por meio de diferentes endereços públicos, no entanto, 

ainda assim, ficam registrados no blockchain em nome da plataforma, como se fossem de sua 

propriedade. A transferência de titularidade acontecerá, em blockchain, apenas quando o 

usuário solicitar para a plataforma a retirada dos ativos. 

No entanto, no caso da custódia de moeda corrente nacional, a titularidade dos ativos 

mostra-se ainda menos individualizada, pois o usuário deposita na conta corrente da 

exchange o dinheiro que deseja para poder adquirir criptoativos. No entanto, caso ele envie o 

dinheiro e demore para comprar ativos, nesse caso, o valor ficará na conta corrente em nome 

da plataforma, como se fosse de propriedade dela; ou o usuário poderá, após a realização da 

venda de ativos, não pedir a retirada do dinheiro da plataforma para que possa realizar novas 

compras. Neste último caso, o dinheiro também estará em nome da plataforma. Isso porque 

as instituições financeiras tradicionais, devidamente autorizadas a funcionarem e fiscalizadas 

pelo Bancen, não permitem que se operacionalize a segregação da conta das exchanges em 

contas escriturais em nome de seus usuários, como o que já acontece para as corretoras de 

valores mobiliários.  

Este mecanismo de funcionamento explica, por exemplo, o porquê de o bloqueio 

judicial da conta corrente de uma plataforma prejudicar a todos os investidores que 

transacionam e são detentores de recursos nessas plataformas. Os recursos que estão nessa 

conta corrente são, na realidade, dos próprios investidores e estariam disponíveis para a 

compra de ativos criptografados. Logo, esse bloqueio judicial da conta seria indevido na 

medida em que os recursos não são dos agentes passivos do processo judicial em questão. 

É o que se verificou, por exemplo, no caso da Bitcoin For You no Recurso em Mandado de 

Segurança n.º 56.711, em que o STJ optou por negar a liminar para desbloqueio de mais de 

6 milhões de reais da conta corrente da exchange, em decorrência de investigação criminal 

envolvendo parte de seus clientes.236 

                                                
236 Esse é um caso um pouco peculiar em que o judiciário determinou o bloqueio de 6.464.185,04 
milhões de reais da conta da VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (Bitcoin For You), como 
consequência do Inquérito Policial n.º 1237/2017/100942-A, conhecido como Operação Faraó. O 
bloqueio se deu decorrência da suposta prática de delitos por participantes da D9 Clube de 
Empreendimentos. Esse clube estaria sob a direção de Danilo Santana, cliente da Bitcoin For You. A 
empresa pediu o desbloqueio da totalidade dos mais de 6 milhões e redução do valor bloqueado a 655 
mil reais que proporcionalmente seria de titularidade de Danilo. A Bicoin For You alegou não ter 
participado dos esquemas investigados, sendo que a prática de delitos por um cliente da plataforma 
não justifica prejudicar outros 200 mil clientes que tiveram, também, seus recursos bloqueados. Ao 
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Uma vez que é o sujeito quem insere a ordem individualmente, é ele o responsável 

pelo seu preenchimento e pelas informações vinculadas, sendo que deverá honrar com o 

acordado. Todas as plataformas, em seus Termos de Uso, trazem a ressalva sobre sua 

responsabilidade no tocante às transações lá realizadas, afirmam ser apenas provedoras de 

espaços de trocas, não assumindo qualquer relação com os investidores ou obrigação quanto 

à execução das ordens. No entanto, isso não é verificável na prática, já que à exchange 

centralizada caberá aprovar a colocação da ordem apenas se o sujeito possuir os ativos que 

ofertar ou tiver dinheiro disponível para honrar com uma eventual ordem de compra. Assim, 

apesar de não ser obrigatória a intermediação e apesar de as plataformas se anunciarem 

como meros provedores de um sistema para transações direta de indivíduos, não assumindo 

obrigações quanto à liquidação e execução das operações, na prática não é isso que 

acontece. Até porque esse é um mercado com relevância de reputação em seu correto 

funcionamento e, caso muitas ordens não sejam liquidadas por falta de fundos dos sujeitos, 

outros provavelmente não mais utilizarão a plataforma.  

Desta feita, é evidente que a plataforma centralizada assume posição parecida com a 

de corretoras, uma vez que ambas são responsáveis, em última análise, pela garantia de 

execução das operações, devendo entregar um ativo ou o dinheiro envolvido na compra do 

ativo. Na mesma esteira, está uma possível confusão com Bolsa porque a entidade 

administradora do mercado de Bolsa assume o papel de contraparte central das operações; 

enquanto o investidor responde à corretora, esta responde à Bolsa, sendo esse o motivo pelo 

qual inúmeras corretoras exigem que o investidor deposite os valores envolvidos em suas 

negociações antes de efetivar a operação, garantindo seu cumprimento.  

Entre as atividades do objeto social das exchanges centralizadas está a corretagem, 

intermediação e mediação de negócios ou serviços em geral, o que as aproximam dos 

serviços prestados pelas corretoras de valores mobiliários.237 No entanto, buscam deixar claro 

que não compram ou vendem os ativos criptografados, tão somente disponibilizam a 

plataforma eletrônica que aproxima os usuários, além de ofertar funcionalidades para dar 

segurança às transações. 238  Essa atividade, por sua vez, é mais parecida com aquela 

                                                
final, a decisão manteve o bloqueio e negou seguimento à liminar. (STJ, Recurso em MS n.º 56.711, 
Rel. Min Rogerio Schietti Cruz, Dje 02/03/2018. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=808110
64&num_registro=201800394140&data=20180306&tipo=0&formato=PDF>. Acesso em: 10 fev. 2019.) 
237 Do contrato social da Mercado Bitcoin consta: “Cláusula 3ª – A Sociedade tem por objeto social (i) 
a operação de páginas e portais de Internet (websites) e de ferramentas de busca (searchengine) ou 
outros serviços baseados na Internet, (ii) as atividades de corretagem, intermediação e mediação de 
negócios ou serviços em geral”. (CONTRATO SOCIAL DA MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS 
LTDA. 4ª alteração e consolidação. CNPJ 18.213.434/0001-35). Na mesma linha está o disposto no 
contrato social da Foxbit.  
238  Conforme consta no Termo de Uso da Mercado Bitcoin: “A MERCADO BITCOIN SERVIÇOS 
DIGITAIS LTDA. não compra, nem vende Bitcoins. O Site apenas possibilita a aproximação entre 
Usuários que desejam comprar ou vender seus próprios Bitcoins, e oferece funcionalidades para 
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exercida por entidade administradora de Bolsa, a qual disponibiliza o sistema para colocação 

de ordens e ulterior execução dos acordos.   

A confusão também decorre em função de as plataformas disponibilizarem um sistema 

de negociação e um livro de ofertas de compra e venda de ativos, o que é de responsabilidade 

das entidades administradoras de Bolsa. No caso do Brasil, a B3 é responsável pela 

manutenção do livro de ordens, cabendo à corretora colocar ordens de compra e venda de 

ativos conforme e na exata medida do que foi pedido pelo investidor. Essa infraestrutura da 

B3, a qual exerce atividade de depositária central, então, permite o controle de titularidade 

dos ativos, verificar se o intermediário que representou o investidor na inserção da ordem 

realmente tinha poderes para tal, e evita que ordens não emanadas dos próprios investidores 

ou que divirjam do exercício de sua vontade sejam executadas. Cabe, portanto, às corretoras 

inserirem as ordens de seus clientes, já que o sistema será responsável por realizar o match 

entre as ordens. 

A verificação da ordem cabe à Bolsa e a conferência acerca da execução na medida 

do requerido às corretoras. Desta feita, fica evidente que corretoras e administradoras de 

mercado têm, ao final, obrigações correlatas e devem fiscalizar e supervisionar umas às 

outras, sempre garantindo a vontade do investidor e a sua proteção.  

No caso das plataformas de troca de criptoativos, essa supervisão e fiscalização 

deixam de serem possíveis, dado que há apenas uma figura que controla as trocas, detém as 

reais informações sobre o que foi executado, o registro de todas as operações e as ordens 

colocadas. Em se tratando, por exemplo, da compra de criptoativos, caso a ordem não seja 

executada na exata forma requerida pelo sujeito, ou mesmo não seja executada, isso não 

será acessível a ninguém senão ao próprio controlador da plataforma e, ainda assim, poderá 

constar na tela do investidor que ele passou a ser detentor de determinado criptoativo. Não 

se quer dizer com isso que essa seja a realidade, pois, conforme mencionado, as plataformas 

vêm passando sistematicamente por auditorias externas e dizem estar sempre atualizando e 

implementando regras internas de compliance, o que evitaria situações como as 

mencionadas. No entanto, não há uma figura capaz de fazer este controle quando se desejar 

e que seja independente da plataforma.  

Em se tratando das plataformas descentralizadas, a situação é um pouco diferente, 

pois é o sujeito quem insere diretamente suas ordens, o que faz por meio dos contratos 

                                                
facilitar e dar segurança a essas transações”. (MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível em: 
<https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. Acesso em: 25 jan. 2019.) Na mesma esteira dispõe o 
Termo de Uso da Foxbit: “Através dos Serviços providos pela Plataforma, a Foxbit oferece uma 
plataforma para compra e venda de Criptomoedas pelo Usuário, transações estas efetuadas pelos 
próprios Usuários, possibilitando que os mesmos negociem entre si diretamente, sem que a Foxbit 
participe do contato, negociação ou efetivação destas negociações, caracterizando a Foxbit apenas 
como mantenedora da Plataforma que possibilita as negociações”. (FOXBIT. Termo de Uso. 
Disponível em: <https://foxbit.com.br/termos-uso/>.  Acesso em: 25 jan. 2019.) 
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inteligentes ou atomic swaps, de forma que não há o controle do que foi ali inserido e a 

execução é automática em blockchain. Desta feita, não há espaço para que o investidor seja 

enganado ou que a ordem seja executada de forma diferente do que manifestou como sendo 

sua vontade. Uma desvantagem é que não é possível cancelar a operação caso os ativos já 

tenham sido envidados por ambas partes para o contrato inteligente. 

As corretoras são responsáveis por reduzir/eliminar a assimetria informacional e 

técnica existente entre o investidor – principalmente pessoa física – e as operações 

disponíveis no mercado secundário. São elas quem apresentam as possibilidades de 

investimento, produtos disponíveis, possuem canais de informação e educação do investidor 

e, também, analisam o perfil de risco do investidor de forma a evitar que adquiram produtos 

demasiadamente arriscados e que não condigam com suas expectativas. De mesma forma, 

as plataformas assumem essa posição ao buscar informar o investidor por meio de seus 

canais de comunicação, a maioria dos sítios eletrônicos contém espaços destinados à 

informação do investidor, com vídeos explicativos sobre o funcionamento da plataforma e dos 

ativos ali transacionados.  

Conforme analisado anteriormente, hoje, os intermediários, como corretoras, 

assumem uma postura de guardiões do mercado, gatekeepers, buscando eficiência, 

transparência e segurança no mercado. Ou seja, ao controlar a atuação de outros agentes, 

aqueles buscam garantir a observação às disposições e obrigações impostas pela regulação; 

assumindo, também, o papel de garantidores do cumprimento das normativas internamente, 

seja pela criação de códigos internos, denominação de diretores responsáveis por auditar seu 

cumprimento, etc., seja pela nova necessidade que se coloca.  

No caso das plataformas, de forma geral, essa atividade de controle de terceiros deixa 

de ser possível, dado que toda a operação passa a ser centralizada em um agente só. Em se 

tratando das plataformas centralizadas, cuja custódia de ativos é contratada para que seja 

exercida por terceiros, a situação é diferente. Nesse caso, caberá à plataforma controlar as 

atividades realizadas pelo terceiro custodiante com seus ativos, de modo a garantir que haja 

higidez no tratamento com os ativos armazenados, controlando os de sua titularidade.  

Uma situação importante a ser considerada, por exemplo, é que o sistema de Bolsa 

vem sendo desenvolvido há muitos anos, o que envolve uma tecnologia e um sistema de 

segurança muito avançado, de maneira que é mais difícil que haja invasões de hackers, não 

havendo, por exemplo, nem mesmo informações sobre furto de dados mantidos na B3 ou a 

violação de sigilo das informações. Isso também se dá em relação à proteção dos dados 

fornecidos pelos investidores, o sistema que cuida dessas informações é altamente protegido, 

e o risco é reduzido. Ou seja, há mais segurança se comparado com as exchanges 

centralizadas, em que há um risco conhecido de invasão por hackers, o que pode levar tanto 

ao furto de custódia quanto das informações de investidores. 
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Enquanto as corretoras têm o dever de verificar o perfil do investidor e informá- -lo 

sobre que determinado tipo de investimento não se adéqua ao risco a que está disposto correr, 

no caso das plataformas de criptoativos isso não acontece. No segundo caso, a decisão de 

investir em ativos criptografados é própria do investidor, do qual se espera conhecer o produto. 

Apesar de as plataformas disponibilizarem espaços informativos sobre os ativos 

transacionados, não é sua obrigação disponibilizar informações específicas de cada empresa, 

nem mesmo tem o dever de disponibilizar em seu site o white paper de cada um dos ativos. 

Às plataformas caberá, no máximo, informar sobre o mercado, sobre o funcionamento da 

própria plataforma, as atividades por ela prestadas e quais são suas responsabilidades.  

A corretora é responsável, na dicção do artigo 11 da Resolução 1.655 do Bacen, pela 

legitimidade dos títulos dos quais realizar a entrega e autenticidade. Isso acontece porque é 

ela quem realiza a custódia indireta desses ativos, já que a direta é feita pela central 

depositária, bem como o controle de titularidade. Parte das obrigações de controle de 

titularidade caberá à corretora e outra parte à central depositária. No caso de títulos 

registrados em blockchain, deixa de ser necessário que um terceiro verifique a legitimidade 

do documento e sua autenticidade, isso porque caberá à própria tecnologia fazê-lo por meio 

do sistema de mineração, realizado pelos indivíduos da rede. Também é possível fazer o 

controle de titularidade por conferência por meio do banco de dados distribuído.  

Esse é um ponto interessante que a tecnologia traz e que pode agilizar as operações, 

até mesmo do mercado tradicional, reduzindo tempo e custo de transação. Nesse sentido, 

determinadas Bolsas ao redor do mundo já dizem estar estudando o uso do blockchain 

internamente, justamente para facilitar os serviços prestados de maneira a reduzir o tempo de 

compensação e liquidação das ordens – o que pode levar entre dois e três dias, a depender 

da Bolsa – e simplificar os procedimentos burocráticos. Ainda que a negociação se dê em 

milissegundos com ajuda de algoritmos, a execução é demorada, pois envolve a coordenação 

de pagamento e entrega de ativos, havendo uma bagunça de bancos de dados mantidos por 

cada um dos agentes de intermediação, sendo necessária a conciliação dessas informações 

ao final.239  

Os projetos estão focados, principalmente, na modernização da clearing para redução 

da janela de liquidação. A da Bolsa da Austrália vem tomando atitudes para usar o blockchain 

em substituição à clearing e à plataforma de liquidação, para o que vem testando a tecnologia 

da empresa americana Digital Asset. Em novembro de 2018, a Bolsa de Singapura e o banco 

                                                
239 Tradução livre de: “Although stock trades are often made in milliseconds by algorithms, completing 
them involves co-ordinating payment and delivery among a mess of databases and then reconciling the 
records”. (SETTLING FOR MORE. Stock exchanges find novel uses for blockchain. In: The Economis. 
Section of Finance and Economics, 15 nov. 2018. Disponível em: <https://www.economist.com/finance-
and-economics/2018/11/15/stock-exchanges-find-novel-uses-for-blockchain>. Acesso em: 16 jan. 
2019.) 
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central do país anunciaram que passariam a usar um protótipo de blockchain para a entrega, 

o pagamento e a liquidação de ativos.240 Tendo em vista as políticas de sigilo bancário, o 

banco de dados desse blockchain não será público, pois, possivelmente, a liquidação das 

operações também não será em tempo real, porém muito mais rápida do que se verifica hoje. 

Na visão do CEO da NASDAQ, Bob Greifeld, o blockchain tem potencial de causar uma 

mudança representativa na infraestrutura do sistema financeiro.241  

Ainda, a corretora deve sempre manter registro, e verificar e atualizar as posições de 

seus clientes, conforme o registrado pelas entidades de compensação e liquidação. No caso 

da exchanges centralizadas, essa também é a sua função, uma vez que são estas que 

registram e executam as ordens, detêm controle do que acontece e como acontece. De outra 

sorte, nas descentralizadas essa atualização é automática em se tratando do sistema 

blockchain, pois a carteira registrada em nome do próprio investidor deixará de ter a quantia 

de ativos que foram transacionados.  

Outro aspecto importante é que as entidades administradoras de mercado são 

responsáveis, em um primeiro momento, pelo registro e listagem dos valores mobiliários 

admitidos à negociação, ou seja, são elas que garantem a sua existência. Esse sistema para 

registro de títulos mobiliários é complexo e envolve um processo de curadoria extenso em 

relação às informações fornecidas pela companhia, no tocante às políticas internas da 

empresa, ao plano de negócio, à caixa e à real validade das ações emitidas. É evidente que 

isso confere maior segurança aos que desejam investir em ações, até porque, caso alguma 

informação seja falsificada ou não condiga com a realidade, haverá punição da companhia e 

de seus diretores.  

Uma vez que o mercado de criptoativos não é regulado, em teoria não há qualquer 

curadoria em relação às informações que venham a ser fornecidas pelas empresas por meio 

do white paper, o que agrega um risco ainda maior ao ativo. Isso porque as empresas que 

emitem os ativos muitas vezes nem mesmo estão operando no mercado, sendo apenas um 

projeto futuro de negócio e estão se financiando para que futuramente possam ofertar 

produtos e serviços. Isso é uma realidade no caso das exchanges descentralizadas, nas quais 

                                                
240  Tradução livre de: “Exchanges from America and Australia to Switzerland and Singapore are 
studying the concept. Australia’s stock exchange, the asx, has moved furthest towards using blockchain 
to replace its main clearing and settlement platform. It has been testing technology from Digital Asset, 
an American firm, and will go live in mid-2021. And on November 11th sgx, Singapore’s stock exchange, 
and the Monetary Authority of Singapore (mas), its central bank, announced a prototype using 
blockchain for delivery, payment and settlement of assets”. (SETTLING FOR MORE. Stock exchanges 
find novel uses for blockchain. In: The Economis. Section of Finance and Economics, 15 nov. 2018. 
Disponível em: <https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/11/15/stock-exchanges-
find-novel-uses-for-blockchain>. Acesso em: 16 jan. 2019.) 
241 YOUNG, Joseph. Startup chain to run pilot in private market arm. In: Bitcoin Magazine, 25 jun. 2015. 
Disponível em: <https://bitcoinmagazine.com/21007/nasdaq-selects-bitcoin-startup-chain-run-pilot-
private-market-arm/> Acesso em: 10 jan. 2019.  
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grande parte não limita os ativos a serem transacionados na plataforma. Por outro lado, as 

centralizadas anunciam que há esse tipo de curadoria, motivo pelo qual há uma limitação de 

criptoativos que podem ser ali transacionados.  

Um dos motivos para a criação dos administradores do mercado de Bolsa é a forma 

como o mercado secundário se organiza, a fim de que eles deem segurança às obrigações 

assumidas pelos investidores e estas sejam fielmente cumpridas. Ou seja, o sistema todo que 

envolve a a infraestrutura do mercado secundário e que no Brasil está concentrado na pessoa 

da B3, desde a constituição da central depositária à câmara de compensação e liquidação, 

serve justamente para evitar, por exemplo, um problema como o gasto duplo de um mesmo 

ativo. No caso das plataformas de compra e venda de ativos criptografados, essa é uma 

preocupação que, em certa medida, deixa de existir porque a própria tecnologia blockchain 

foi criada para resolver essa questão. Uma vez que toda operação é minerada, validada pela 

rede de usuários e há um registro único das informações, o gasto duplo deixa de existir.  

A infraestrutura de Bolsa assume o papel de central das obrigações, tornando-se a 

credora de todos os devedores e devedora de todos os credores, o que faz como garantia de 

execução das operações realizadas em seu sistema. No caso de qualquer inadimplemento, é 

a câmara que garantirá os pagamentos das partes. Para isso, são requeridas garantias. Uma 

que não é a Bolsa que tem contato direto com o investidor, há uma corretora que realiza a 

custódia dos ativos desse sujeito investidor e que controla as suas posições. A forma 

encontrada pela B3, então, para buscar um ambiente de negócios seguro, é justamente por 

meio da assunção dessa posição de contraparte central.  

Essa função não é assumida no caso das plataformas de negociação de criptoativos. 

Os indivíduos que operam por meio de plataformas descentralizadas fazem a custódia própria 

dos seus ativos, cuja garantia da execução das operações está no software, no funcionamento 

dos contratos inteligentes e nos atomic swaps. Os ativos são enviados a esses softwares e 

só então trocados automaticamente entre os usuários; sem que haja a intervenção de 

pessoas, a execução torna-se certa.  

Por outro lado, no caso das centralizadas, toda a custódia de ativos está sob seu 

poder, de modo que, para que uma ordem seja colocada, é primeiro necessário que a 

tecnologia verifique se o saldo do investidor está de acordo com a ordem a ser coloca. Em 

caso negativo, não é nem autorizado ao sujeito colocar a ordem no sistema. Apesar de 

contratualmente, conforme o Termo de Uso, as exchanges não serem parte das transações 

realizadas pelos usuários, de modo que não são responsáveis pelo efetivo cumprimento das 

obrigações assumidas,242 na prática isso não ocorre dessa maneira. Isso porque é ela quem 

                                                
242 FOXBIT. Termo de Uso. Disponível em: <https://foxbit.com.br/termos-uso/>. Acesso em: 25 jan. 
2019; MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível 
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realiza as transferências entre os usuários e verifica o saldo de cada investidor antes que a 

ordem seja colocada. No caso de ausência de fundos, não será possível registrar a ordem; 

logo, protegem-se os outros usuários.   

Assim, o risco do inadimplemento por parte do usuário em teoria não existe, o controle 

total está na mão da plataforma e ela não precisa assumir o risco de terceiros, diferente da 

Bolsa. Caso uma operação não seja executada por falta de fundos, a responsabilidade será 

da própria plataforma que não fez o devido controle. Ainda, no caso das exchanges 

centralizadas, uma vez colocada a ordem de compra ou de venda de ativos, esta será 

considerada completa e firme, já que, após a sua aceitação por outro usuário, a operação 

será realizada e não poderá ser desfeita. Uma vez executada a operação, o valor em reais 

referente à venda dos ativos será automaticamente transferido pela plataforma para a conta 

do usuário.243 

Uma das principais funções assumidas pelas corretoras em conjunto com a Bolsa é a 

de execução de ordens de compra e venda na exata medida em que foram formuladas. Nesse 

ínterim, passa a ser importante enfatizar o papel que a própria criptoexchnage e a tecnologia 

por trás dela poderão exercer. A execução de operações nas plataformas descentralizadas, 

por meio dos contratos inteligentes, é automática. Conforme analisado anteriormente, esses 

contratos tornam possível a execução instantânea das operações, mediante o envio ao 

mesmo tempo dos ativos para ambos sujeitos. Caso algum deles não tenha enviado os ativos, 

a situação será diferente: o dinheiro/ativo enviado retornará ao único adimplente. No caso das 

centralizadas, a execução depende inteiramente da plataforma, a qual precisará realizar a 

operação em blockchain, enviando os ativos da carteira de um investidor para o outro e 

alterando de maneira escritural no banco de dados as informações de titularidade e de valores 

de cada um dos investidores.  

A mesma dúvida quanto à possibilidade e à forma de lidar com novidades no mercado 

de capitais foi enfrentada quando do início do uso da internet nesse espaço financeiro, o que 

levou à criação de novos meios de transação e, também, à criação de novas formas de ativos. 

Era a primeira vez que o mundo se deparava com um mercado financeiro aparentemente 

transnacional, uma vez que a internet tornou possível o acesso de investidores aos mais 

diversos mercados ao redor do mundo. Portanto, muitas das questões que surgiam e que 

precisam ser solucionadas estavam atreladas à ideia de nacionalidade, territorialidade, bem 

                                                
em: <https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. Acesso em: 25 jan. 2019; BITFINEX. Terms of 
Service. Disponível em: <https://www.bitfinex.com/legal/terms>. Acesso em: 25 jan. 2019.  
243 FOXBIT. Termo de Uso. Disponível em: <https://foxbit.com.br/termos-uso/>. Acesso em: 25 jan. 
2019; MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível 
em: <https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. Acesso em: 25 jan. 2019; NEGOCIECOINS. Termo 
de Uso. Disponível em: <http://www.negociecoins.com.br/termos-de-uso>. Acesso em: 25 jan. 2019. 
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como ao pensamento de que a internet tratava-se de um fenômeno muito próximo ao 

anarquismo.  

O investidor localizado em qualquer espaço físico poderia optar, em um primeiro 

momento livremente, por comprar ativos em outros mercados, transacionar de forma quase 

não regulada em diversos países. Para além de atividades comuns, ilícitos poderiam, também, 

ser realizados de forma que era cada vez mais difícil definir a lei aplicável e a jurisdição 

responsável pelo processamento dos casos. O conceito de territorialidade passou a ser 

desafiado. Isso é justamente o que acontece hoje quando se fala em ativos criptografados e 

as transações desses ativos por meio de plataformas ou diretamente entre indivíduos.  

As possíveis formas de lidar com a questão, novas formas de regular o mercado de 

capitais e lidar com sujeitos globais passaram a ser aventadas. É justamente isso que 

acontece hoje quando se fala de blockchain. Ou seja, ante à internacionalização e a 

possibilidade de comercialização de valores mobiliários em mercados ao redor do mundo, a 

criatividade na criação de novos produtos e aprimorando dos antigos, além do aumento no 

volume de negócios eletrônicos levaram à conclusão de que haveria, em pouco tempo, um 

sistema de negociação de ações on-line mais forte do que o espaço físico, o que traria também 

consequências práticas e novos problemas a serem solucionados.244 

Assim como o que se verifica hoje em relação aos criptoativos. Enquanto esses não 

estavam na lista de prioridades da pauta de atividades das autoridades reguladoras, não se 

tinha ideia de como a situação seria solucionada, o que começa a mudar hoje com a postura 

da SEC e das principais autoridade reguladoras do mundo. No caso das negociações 

eletrônicas, o primeiro indicativo de tratamento veio com a SEC, a qual optou por uma política 

de abertura do mercado de negociações virtuais, “criando um mercado e uma sistemática 

própria de comercialização dos títulos acionários”.245 

Outra discussão que estava em voga na época dizia respeito à natureza jurídica dos 

contratos de compra e venda realizados eletronicamente quando o investidor pode ter 

qualquer nacionalidade e estar localizado em qualquer espaço. Isso se dá porque as regras 

de formação de contrato têm diferentes fundamentos. No caso de uma operação de compra 

                                                
244  Na visão de Gustavo Vilela Filho: “A internacionalização dos negócios bursáteis com a 
comercialização das ações das grandes empresas nacionais e estrangeiras nas mais importantes 
Bolsas de Valores em todo o mundo, a formação dos blocos continentais, (MCE, MERCOSUL, ALCA 
e etc.) com os consequentes acordos multilateral que certamente incluem o segmento de mercado de 
capitais, a criatividade permanente do mercado, lançando novos produtos financeiros e de 
investimentos, o aprimoramento e o gigantesco aumento do volume de negócios eletrônicos (e-
commerce; e-business), tudo isso leva à conclusão de que iremos ter no país, em um futuro bem 
próximo, uma maior sofisticação no sistema de negociação de ações on line, até mesmo como 
resultado da interligação dos negócios eletrônicos no mercado de valores mobiliários em todo o 
mundo”. (VILELA FILHO, Gustavo Alberto. As Sociedades Corretoras e o Mercado de Valores 
Mobiliários. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 273.)  
245 VILELA FILHO, Gustavo Alberto. As Sociedades Corretoras e o Mercado de Valores Mobiliários. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 273. 
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e venda de ações, seria necessário determinar quem é o responsável pela operação: 

vendedor, intermediário, o provedor de internet, ou a Bolsa de Valores onde a operação deve 

ser liquidada. Desta feita, questionava-se como determinar que o contrato tinha ou não sido 

formado. Hoje, a discussão também poderá estar baseada em disputas de direito 

internacional, além dos diferentes os enquadramentos jurídicos a que as plataformas poderão 

estar submetidas.246 

Verificado o caráter global do mercado, pensava-se, na época, que a solução seria a 

criação de acordos multilaterais para reger contratos eletrônicos de compra e venda de ativos 

por investidores estrangeiros. Nesses casos, caberia às instituições internacionais essas 

definições. Acreditava-se também no potencial da arbitragem de determinar uma 

jurisprudência sobre o tema.  No entanto, o que vemos hoje são padrões internacionais para 

tratamento de investidores em geral, mas com a aplicação da lei local de cada mercado, a 

qual investidores estrangeiros também se sujeitam. Apesar dos padrões internacionais que 

uniformizam as obrigações dos investidores e dos intermediários, as soluções são 

essencialmente nacionais, até porque se entendeu que a internet é um ambiente 

completamente regulamentável por meio da imposição de obrigações aos servidores.247 

Outras preocupações ainda presente hoje dizem respeito à necessidade de proteção 

de informações pessoais fornecidas, à forma de regulamentar operações transfronteiriças e, 

principalmente, em “como fixar as responsabilidades dos diversos agentes das operações, a 

saber: investidor, broker, emissor de título negociado, Bolsa onde é efetuada a operação”.248 

O ponto da territorialidade é demasiado importante, pois a ideia de jurisdição está baseada 

no princípio da territorialidade, já que “é desafiada no ambiente da internet, porque se 

estabelece uma rede de conexões de troca de informações entre usuários que podem estar 

extremamente distantes, distribuídos em regiões mais remotas do globo”.249 Essas questões 

precisaram ser resolvidas ou ao menos estudadas para serem tratadas de uma nova forma 

diante desta outra realidade que se coloca com o uso do blockchain. Deixa-se de ter a noção 

de nacionalidade dos recursos ou mesmo deixa de ser importante e verificável o local de onde 

transacionam cada um dos usuários. De toda sorte, a proteção de dados é um importante 

fator que precisa ser observado pelas plataformas, uma vez que a nacionalidade do usuário 

deixa de ser conhecida em alguns casos, os procedimentos adotados de proteção de dados 

                                                
246 VILELA FILHO, Gustavo Alberto. As Sociedades Corretoras e o Mercado de Valores Mobiliários. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 277.  
247 VILELA FILHO, Gustavo Alberto. As Sociedades Corretoras e o Mercado de Valores Mobiliários. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.  
248 VILELA FILHO, Gustavo Alberto. As Sociedades Corretoras e o Mercado de Valores Mobiliários. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 278.  
249 VILELA FILHO, Gustavo Alberto. As Sociedades Corretoras e o Mercado de Valores Mobiliários. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 279.  
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deverão ser os mais rígidos em vigor, como é o caso das politicas da União Europeia em 

relação a esta matéria. 

3.4. As obrigações das corretoras e da Bolsa em comparação com as 
criptoexchanges: o investidor está protegido? 

3.4.1. Cadastro de Clientes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo 

A. Mercado de Capitais tradicional: corretoras e Bolsa 

Uma vez que o sistema brasileiro é essencialmente intermediado, quando o indivíduo 

opta por adentrar ao mercado de capitais, de modo a diversificar seus investimentos, será 

necessário contratar uma corretora de valores mobiliários. Para tanto, deve-se preencher um 

formulário perante à corretora, o que se chama de cadastro de clientes, contendo as 

informações pessoais referentes a dados registrais, data de nascimento, vida profissional, etc. 

O cadastro de clientes é uma obrigação que precisa ser observada pelas corretoras para que 

possam operar no mercado e para que o investidor passe a negociar ações, por exemplo.  

Essa obrigação está disposta no artigo 5º da ICVM 505, o qual assim dispõe: “o 

intermediário deve fazer e manter o cadastro dos clientes com o conteúdo mínimo 

determinado em norma específica – o cadastro deve ser acessível de forma imediata pelo 

intermediário (§2º, I)”, e segue o artigo seguinte na mesma linha: “o intermediário deve manter 

o cadastro dos seus clientes atualizado junto às entidades administradoras de mercado 

organizado nas quais operar e às correspondentes entidades de compensação e liquidação, 

se for o caso, nos termos e padrões por elas estabelecidos”.250  

Ou seja, há a obrigação de manutenção do cadastro dos clientes, a qual está alocada, 

em um primeiro momento, na corretora, e cujas informações devem ser mantidas em sigilo e 

sem que seja informado de quem é a operação ou quanto alguém negocia no mercado. Esse 

é um direito do investidor, a privacidade das suas informações, o que deve ser informado às 

                                                
250 “Art. 5º O intermediário deve efetuar e manter o cadastro de seus clientes com o conteúdo mínimo 
determinado em norma específica. §1º O cadastro de clientes pode ser efetuado e mantido em sistema 
eletrônico. §2º O sistema eletrônico de manutenção de cadastro de clientes de que trata o §1º deve: I 
- possibilitar o acesso imediato do intermediário aos dados cadastrais; e II - utilizar tecnologia capaz de 
cumprir integralmente com o disposto na presente Instrução e nas normas específicas a respeito de 
cadastro de clientes. §3º O cadastro de clientes mantido pelo intermediário deve permitir a identificação 
da data e do conteúdo de todas as alterações e atualizações realizadas. §4º Os intermediários devem 
identificar as pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de um comitente e informar as 
entidades administradoras de mercado organizado nas quais operarem, se for o caso, nos termos e 
padrões por elas estabelecidos. Art. 6º O intermediário deve manter o cadastro dos seus clientes 
atualizado junto às entidades administradoras de mercado organizado nas quais opere e às 
correspondentes entidades de compensação e liquidação, se for o caso, nos termos e padrões por elas 
estabelecidos.” 
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autoridades competentes apenas mediante ordem expressamente formulada. Assim, no caso 

das operações intermediadas com corretoras, a Bolsa também deterá as informações, de 

maneira a melhor fiscalizar e supervisionar o mercado. Forma-se aqui, mais uma vez, uma 

corrente em que uma instituição fiscaliza a outra e, também, auxilia-a no cumprimento de 

procedimentos e obrigações.  

As informações mínimas necessárias para o cadastro de clientes estão no Anexo I da 

ICVM 301, o qual trata dos cadastros e do registro de operações, além do limite de 

responsabilidade administrativa, no tocante aos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de 

bens, direitos e valores. Isso demonstra que a preocupação com o cadastro de clientes vai 

muito além da necessidade de proteção do investidor em si, considerando os dois lados das 

operações; como também se presta à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento 

do terrorismo (PLVFT). O que explica, também, a alocação nas corretoras da obrigação de 

identificação de pessoas politicamente expostas que realizem investimentos por meio delas, 

e a fiscalização mais de perto de suas movimentações, o que se viabiliza por meio do cadastro 

de clientes.251   

                                                
 251 ICVM 301: “Art. 3º-A. As pessoas mencionadas no art. 2º deverão: I - adotar continuamente 
regras, procedimentos e controles internos, de acordo com procedimentos prévia e expressamente 
estabelecidos, visando confirmar as informações cadastrais de seus clientes, mantê-las atualizadas, e 
monitorar as operações por eles realizadas, de forma a evitar o uso da conta por terceiros e identificar 
os beneficiários finais das operações; II - identificar as pessoas consideradas politicamente expostas; 
III - supervisionar de maneira mais rigorosa a relação de negócio mantida com pessoa politicamente 
exposta;  IV - dedicar especial atenção a propostas de início de relacionamento e a operações 
executadas com pessoas politicamente expostas, inclusive as oriundas de países com os quais o Brasil 
possua elevado número de transações financeiras e comerciais, fronteiras comuns ou proximidade 
étnica, linguística ou política; V - manter regras, procedimentos e controles internos para identificar 
clientes que se tornaram após o início do relacionamento com a instituição ou que seja constatado que 
já eram pessoas politicamente expostas no início do relacionamento com a instituição e aplicar o 
mesmo tratamento dos incisos III e IV; e  VI - manter regras, procedimentos e controles internos para 
identificar a origem dos recursos envolvidos nas transações dos clientes e dos beneficiários 
identificados como pessoas politicamente expostas. Art. 3º-B Para efeitos do disposto nesta 
Instrução considera-se: I - pessoa politicamente exposta aquela que desempenha ou tenha 
desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil 
ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, 
familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.  II - cargo, emprego ou função pública 
relevante exercido por chefes de estado e de governo, políticos de alto nível, altos servidores dos 
poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes 
de partidos políticos; e  II - familiares da pessoa politicamente exposta, seus parentes, na linha direta, 
até o primeiro grau, assim como o cônjuge, companheiro e enteado.  §1º O prazo de 5 (cinco) anos 
referido no inciso I deve ser contado, retroativamente, a partir da data de início da relação de negócio 
ou da data em que o cliente passou a se enquadrar como pessoa politicamente exposta. §2º Sem 
prejuízo da definição do inciso I do caput deste artigo, são consideradas, no Brasil, pessoas 
politicamente expostas: I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da 
União; II - os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União: a) de Ministro de Estado ou equiparado; 
b) de natureza especial ou equivalente; c) de Presidente, Vice-Presidente e diretor, ou equivalentes, de 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; ou d) do grupo 
direção e assessoramento superiores - DAS, nível 6, e equivalentes; III - os membros do Conselho 
Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores; IV - os membros do 
Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice--Procurador-Geral 
da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os 
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Entre as informações mínimas estão: (i) o nome do investidor; (ii) sexo; (iii) data de 

nascimento; (iv) nacionalidade; (v) filiação; (vi) nome do cônjuge ou companheiro; (vii) número 

do documento de identificação, tipo, órgão expedidor e data de expedição, além do CPF; (viii) 

endereço completo e número de telefone; (ix) profissão e local onde trabalha; (x) endereço 

eletrônico. No tocante às informações da situação financeira estão as relativas aos 

rendimentos e à situação patrimonial, e a informação sobre o perfil de risco do investidor. 

Ainda, é necessário apresentar cópia do documento de identidade e do comprovante de 

residência.252 

Em se tratando de pessoa jurídica, é necessário informar (i) a denominação social; (ii) 

nomes e CPFs dos controladores diretos; (iii) nomes e CPFs dos administradores; (iv) número 

do CNPJ; (v) endereço completo e endereço eletrônico; (vi) telefone. Ainda, deve ser 

informado qual é o faturamento médio mensal do último ano e a situação patrimonial, além de 

fornecer cópias dos documentos de constituição da empresa, contrato social e documentos 

dos procuradores. 

Não basta que o cliente esteja devidamente cadastrado, mostra-se necessário, 

também, que mantenha todas as suas informações atualizadas. Para tanto, a ICVM 301 

determina no artigo 3º, §§2º e 3º, que a atualização das informações de clientes ativos deve 

ocorrer em intervalo não superior a 24 meses, sendo clientes ativos aqueles que tenham 

realizado uma operação ou tenham saldo nos últimos 24 meses.253 Essa é uma das condições 

que se coloca para a operação no mercado de capitais, o que se soma ao cadastro do cliente, 

                                                
Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal; V - os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas da União; VI - os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 
Presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia Legislativa e de Câmara Distrital e os Presidentes 
de Tribunal e de Conselho de Contas de Estados, de Municípios e do Distrito Federal; e VII - os Prefeitos 
e Presidentes de Câmara Municipal de capitais de Estados”.  
252 “Art. 1º O cadastro de clientes deve ter, no mínimo, o seguinte conteúdo:  I - se pessoa natural: 
a) nome completo; b) sexo; c) data de nascimento; d) naturalidade; e) nacionalidade; f) estado civil;  g) 
filiação; h) nome do cônjuge ou companheiro; i) natureza e número do documento de identificação, 
nome do órgão expedidor e data de expedição; j) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
– CPF/MF; k) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e 
CEP) e número de telefone; l) endereço eletrônico para correspondência; m) ocupação profissional; n) 
entidade para a qual trabalha; o) informações sobre os rendimentos e a situação patrimonial; p) 
informações sobre perfil de risco e conhecimento financeiro do cliente; q) se o cliente opera por conta 
de terceiros, no caso dos administradores de fundos de investimento e de carteiras administradas; r) 
se o cliente autoriza ou não a transmissão de ordens por procurador; s) indicação de se há procuradores 
ou não; t) qualificação dos procuradores e descrição de seus poderes, se houver; u) datas das 
atualizações do cadastro; v) assinatura do cliente; w) cópia dos seguintes documentos: i) documento 
de identidade; e ii) comprovante de residência ou domicílio; x) cópias dos seguintes documentos, se for 
o caso:  i) procuração;e  ii) documento de identidade do procurador.”  
253 “Art. 3º Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei nº 9.613/98, as pessoas mencionadas no 
art. 2º desta Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos. §2º As 
pessoas de que trata o art. 2º devem atualizar os dados cadastrais dos clientes ativos em intervalos 
não superiores a 24 (vinte e quatro) meses. §3º Considera-se ativo, para fins desta Instrução, o cliente 
que tenha efetuado movimentação ou tenha apresentado saldo em sua conta no período de 24 meses 
posteriores à data da última atualização.”  
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para que o intermediário possa executar a ordem de um investidor, conforme determinado 

pelo artigo 35, inciso II, da ICVM 505.254 

Considerando que nem todos os investidores são iguais, bem como há uma grande 

diferença no nível de sofisticação de cada uma deles, a ICVM 505 determina que, em se 

tratando de investidores estrangeiros, o cadastro realizado poderá ser simplificado, desde que 

o investidor seja cliente de um instituição intermediária estrangeira, tenha um cadastro na 

forma determinada pela legislação local do país de origem e que a instituição intermediária 

estrangeria se comprometa a apresentar as informações quando solicitada. Além disso, 

caberá à corretora criar critérios para se verificar se a instituição estrangeira é confiável, o que 

se faz por meio de um mecanismo para envio de informações eficientes, buscando assegurar 

que a instituição adotará práticas adequadas para a identificação do cliente.255 Nesse sentido, 

não é permitida a execução de ordens de clientes não cadastrados, conforme consta no artigo 

35, inciso II, da ICVM 505. 

Em uma sociedade da informação como a que vivemos, os dados são os bens mais 

preciosos dos indivíduos, de modo que a sua proteção se mostra imprescindível. A maior 

mostra disso são os passos que vêm sendo dados no mundo inteiro em relação à proteção 

de dados, como é o caso da nossa Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), a qual 

segue modelos internacionais e entrará em vigor em fevereiro de 2020.256 

                                                
254 “Art 35. É vedado ao intermediário: (...) II – aceitar ou executar ordens de clientes que não estejam 
previamente cadastrados ou que estejam com os cadastros desatualizados.”  
255 “Art. 9º É facultado ao intermediário manter cadastro simplificado de investidores não residentes, 
desde que: I - o investidor não residente seja cliente de instituição intermediária estrangeira, perante a 
qual esteja devidamente cadastrado na forma da legislação aplicável em seu país de origem; II - a 
instituição intermediária estrangeira a que se refere o inciso I assuma, perante o intermediário, a 
obrigação de apresentar, sempre que solicitadas, todas as informações cadastrais devidamente 
atualizadas capazes de suprir as exigências presentes na regulamentação da CVM que trata do 
cadastro de clientes no âmbito do mercado de valores mobiliários; III - o intermediário: a) estabeleça 
critérios que lhe permitam avaliar o grau de confiabilidade da instituição intermediária estrangeira a que 
se refere o inciso I; b) adote as medidas necessárias para assegurar que as informações cadastrais do 
cliente serão prontamente apresentadas pela instituição intermediária estrangeira, sempre que 
solicitadas; e c) assegure que a instituição intermediária estrangeira a que se refere o inciso I adota 
práticas adequadas de identificação e cadastro de clientes, condizentes com a legislação aplicável no 
respectivo país de origem; IV - a instituição intermediária estrangeira a que se refere o inciso I esteja 
localizada em país que não seja considerado de alto risco em matéria de lavagem de dinheiro e 
financiamento ao terrorismo, e não esteja classificado como não cooperante, por organismos 
internacionais, em relação ao combate a ilícitos dessa natureza; e V - o órgão regulador do mercado 
de capitais do país de origem da instituição intermediária estrangeira tenha celebrado com a CVM 
acordo de cooperação mútua que permita o intercâmbio de informações financeiras de investidores, ou 
seja, signatário do memorando multilateral de entendimento da International Organization of Securities 
Commissions – IOSCO. Parágrafo único. Cabe à entidade administradora de mercado organizado 
definir o conteúdo mínimo do cadastro simplificado e possuir mecanismos de controle que garantam o 
cumprimento do disposto neste artigo.”  
256 Apesar da importância da lei e das medidas ali adotadas, este tema não será o objeto deste estudo 
nem abordado com maior afinco por não se tratar diretamente de uma situação de proteção do 
investidor, no tocante ao mercado de ativos financeiros ou em relação ao risco dos próprios ativos em 
questão. A lei brasileira foi inspirada nos padrões e nas normas do regulamento geral de proteção de 
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De toda sorte, o sigilo bancário é uma realidade há alguns anos, já que o mesmo 

princípio é, também, aplicável no caso das corretoras de modo que o artigo 13 da Resolução 

Bacen n.º 1.655 determina que as corretoras deverão manter sigilo das operações e serviços 

prestados, sendo seu dever guardar segredo sobre os nomes dos investidores e de  quem 

realizou cada operação, o que somente será revelado mediante autorização dos comitentes. 

Outra exceção trazida pelo mesmo artigo de lei é no caso de o pedido vir de autoridades 

competentes, cujas informações serão fornecidas apenas na exata medida do pedido e 

somente à autoridade requerente.257 

Na sequência das preocupações apontadas e que se relacionam com o necessário 

cadastro de clientes está a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, 

o que cresceu muito nos últimos anos, em especial em decorrência da globalização que 

facilitou a remessa de recursos para outros países. Uma das formas mais eficientes para a 

aplicação dessas regras de prevenção à lavagem de dinheiro e crimes econômicos 

relacionados está justamente atrelada à imposição de obrigações aos intermediários e 

agentes que operam no sistema financeiro e no mercado de capitais.  

De maneira geral, o arcabouço legal brasileiro que trata da questão da Lavagem de 

Dinheiro258 foi definido pela Lei nº 9.613/1998, o qual estabeleceu sistemas de comunicação, 

além de ter criado uma Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e mecanismos internacionais 

de cooperação. A lei instituiu também a criação do Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (COAF), 259  submetido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, cuja 

                                                
dados da União Europeia (EU 2016/679), a qual é conhecida como General Data Protection Resolution 
– GDPR.  
257  “Art. 13. A sociedade corretora está obrigada a manter sigilo em suas operações e serviços 
prestados, devendo guardar segredo sobre os nomes e operações de seus comitentes, só os revelando 
mediante autorização desses, dada por escrito. §1° O nome e as operações do comitente devem ser 
informados, sempre que solicitado, à Comissão de Valores Mobiliários, às Bolsas de Valores e ao 
Banco Central do Brasil, observadas as respectivas esferas de competência, bem como nos demais 
casos previstos na legislação em vigor. §2° É facultado à sociedade corretora, no caso de inadimplência 
ou infringência às normas legais ou regulamentares praticada por seu comitente e independentemente 
de medidas judiciais ou extrajudiciais, revelar o seu nome ao Conselho de Administração da Bolsa de 
Valores respectiva, solicitando que, no interesse geral, seja ele anotado e afixado, no mínimo por uma 
semana, no quadro de avisos da Bolsa e comunicado a todas as demais sociedades corretoras e Bolsa 
de Valores.” 
258 Conforme a definição da Lei nº 9.613/1998, os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos 
e valores seriam assim definidos: “Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de infração penal”. 
259 “Art. 14.  Fica criado, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras – COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas 
administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas 
nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. (...) §2º O COAF deverá, ainda, 
coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas 
e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. §3o O COAF poderá 
requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de 
pessoas envolvidas em atividades suspeitas.”  
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finalidade é disciplinar, aplicar penas administrativas, identificar atividades ilícita e instituir 

mecanismos de cooperação e de troca de informações para viabilizar trocas rápidas e 

eficientes de informações no combate à ocultação e dissimulação de bens.  

Essa mesma lei, em seu artigo 9º, traz um rol de agentes que se sujeitam às 

obrigações de identificação dos clientes e manutenção de registros, bem como de 

comunicação de operações financeiras, obrigações essas contidas nos artigos 10 e 11. Entre 

tais instituições, estão aquelas que realizam custódia, emissão, distribuição, liquidação, 

negociação, intermediários ou administração de títulos ou valores mobiliários, como 

corretoras, sendo que a Bolsas de Valores está elencada em inciso próprio do parágrafo 

único.260 

Nesse sentido, a ICVM 301 internalizou essas determinações legais para os agentes 

que atuam no mercado de capitais, imputando-as aos intermediários, como é o caso do 

cadastramento de usuários. Sujeitam-se a ela as pessoas que tenham como atividade 

principal ou acessória a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, 

intermediação, consultoria ou administração de títulos e valores mobiliários e, ainda, as 

entidades administradoras de mercados organizados.261 Ou seja, aplica-se às corretoras de 

valores mobiliários e aos administradores de Bolsa.  

A instrução se presta, para além disso, a tratar do registro de transações e do limite 

de valores, de políticas, procedimentos e controles internos para o controle de operações e 

cadastro de clientes, monitoramento e comunicação entre operações, assim como da 

verificação da observação de limites relacionados a cada tipo de operação. Nesse ínterim, 

conforme o previsto no artigo 1º, a ICVM 301 também regula a responsabilidade administrativa 

prevista nos art. 12 e 13 da Lei nº 9.613/1998, que trata de crimes de lavagem de dinheiro e 

ocultação de bens, valores e direitos, inclusive no que se refere à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para a prática de tais ilícitos.  

O cadastro inicial dos clientes não é suficiente para atender às necessidades das 

normas de prevenção aos crimes mencionados, sendo necessário, também, que se adotem 

regras, procedimentos e controles internos para se confirmar a atualização das informações 

                                                
260 “Art. 9o Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que 
tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente 
ou não: (...) III - a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou 
administração de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: I 
- as Bolsas de Valores, as Bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado 
de Balcão organizado; (...).” 
261 “Art. 2º Sujeitam-se às obrigações previstas nesta Instrução: I - as pessoas que tenham, em caráter 
permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a custódia, 
emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação, consultoria ou administração de títulos 
ou valores mobiliários e a auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários; II - as 
entidades administradoras de mercados organizados; e III - as demais pessoas referidas no art. 9º da 
Lei nº 9.613, de 1998, que se encontrem sob disciplina e fiscalização exercidas pela CVM.” 
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cadastrais, bem como identificar as operações para a se evitar que realizem transações em 

nome de terceiros. A identificação de pessoas politicamente expostas262 é ainda mais crucial 

e, por isso, o monitoramento de perto de suas operações mostra-se essencial. Conforme 

mencionado no inciso IV do artigo 3A, é necessário dedicar especial atenção a propostas de 

início de relacionamento e operações executadas com pessoas politicamente expostas 

brasileiras ou não.263 

Tendo em vista a necessidade de prevenção à lavagem de dinheiro e aos crimes 

correlatos, os associados ao sistema financeiro, os intermediários e as entidades 

administradoras de mercado que mantêm o cadastro dos investidores deverão monitorar as 

operações sempre que estas envolverem valores que não sejam compatíveis, objetivamente, 

com a ocupação profissional, rendimentos e/ou situação patrimonial ou financeira de qualquer 

                                                
262 “Art. 3º-B. Para efeitos do disposto nesta Instrução considera-se: I - pessoa politicamente exposta 
aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou 
funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, 
assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo; II - 
cargo, emprego ou função pública relevante exercido por chefes de estado e de governo, políticos de 
alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de 
empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos; e II - familiares da pessoa politicamente exposta, 
seus parentes, na linha direta, até o primeiro grau, assim como o cônjuge, companheiro e enteado. §1º 
O prazo de 5 (cinco) anos referido no inciso I deve ser contado, retroativamente, a partir da data de 
início da relação de negócio ou da data em que o cliente passou a se enquadrar como pessoa 
politicamente exposta. §2º Sem prejuízo da definição do inciso I do caput deste artigo, são 
consideradas, no Brasil, pessoas politicamente expostas: I - os detentores de mandatos eletivos dos 
Poderes Executivo e Legislativo da União; II - os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União: a) 
de Ministro de Estado ou equiparado; b) de natureza especial ou equivalente; c) de Presidente, Vice-                  
-Presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou 
sociedades de economia mista; ou d) do grupo direção e assessoramento superiores – DAS, nível 6, e 
equivalentes; III - os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos 
tribunais superiores; IV - os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral 
da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-
Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça 
dos Estados e do Distrito Federal; V - os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-
Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; VI - os Governadores de Estado e 
do Distrito Federal, os Presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia Legislativa e de Câmara 
Distrital e os Presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estados, de Municípios e do Distrito 
Federal; e VII - os Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal de capitais de Estados.”  
263  Art. 3º-A. As pessoas mencionadas no art. 2º deverão: I - adotar continuamente regras, 
procedimentos e controles internos, de acordo com procedimentos prévia e expressamente 
estabelecidos, visando confirmar as informações cadastrais de seus clientes, mantê-las atualizadas, e 
monitorar as operações por eles realizadas, de forma a evitar o uso da conta por terceiros e identificar 
os beneficiários finais das operações; II - identificar as pessoas consideradas politicamente expostas; 
III - supervisionar de maneira mais rigorosa a relação de negócio mantida com pessoa politicamente 
exposta; IV - dedicar especial atenção a propostas de início de relacionamento e a operações 
executadas com pessoas politicamente expostas, inclusive as oriundas de países com os quais o Brasil 
possua elevado número de transações financeiras e comerciais, fronteiras comuns ou proximidade 
étnica, linguística ou política; V - manter regras, procedimentos e controles internos para identificar 
clientes que se tornaram após o início do relacionamento com a instituição ou que seja constatado que 
já eram pessoas politicamente expostas no início do relacionamento com a instituição e aplicar o 
mesmo tratamento dos incisos III e IV; e VI - manter regras, procedimentos e controles internos para 
identificar a origem dos recursos envolvidos nas transações dos clientes e dos beneficiários 
identificados como pessoas politicamente expostas.”   
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uma das partes envolvidas na transação. Para tanto, serão tomadas por base as informações 

cadastrais. Além disso, deverão ser monitoradas as operações realizadas entre as mesmas 

partes ou em benefício das mesmas partes em que se verifiquem ganhos ou perdas 

constantes, e aquelas que evidenciem oscilações significativas em relação ao volume ou 

frequência dos negócios. Outras operações que estão no foco dos intermediários são aquelas 

em que há participação de pessoas naturais residentes ou entidades constituídas em países 

que aplicam ou aplicavam de forma insuficiente as recomendações do Grupo de Ação 

Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI).264 

Ainda nesse sentido de monitoramento, estão as operações liquidadas em espécie e 

transferências privadas, as quais chamam maior atenção porque não passam pelo sistema 

bancário, outro braço utilizado pelo sistema financeiro para a prevenção dos crimes aqui 

analisados, entre outras.265 

Uma vez identificadas as transações ou propostas de transações que contêm sérios 

indícios de crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de 

infração penal, incluindo terrorismo ou seu financiamento,266 caberá ao intermediário ou à 

entidade administradora de mercado informar ao COAF, dentro do prazo de 24 horas, quais 

                                                
264 Art. 6º Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei nº 9.613, de 1998, as pessoas mencionadas 
no art. 2º desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações ou situações 
envolvendo títulos ou valores mobiliários: I - operações cujos valores se afigurem objetivamente 
incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou financeira 
de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas; II - 
operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais haja 
seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos; III - operações que evidenciem 
oscilação significativa em relação ao volume e/ou frequuência de negócios de qualquer das partes 
envolvidas; IV - operações cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir 
artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários respectivos; V - operações 
cujas características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de forma contumaz, em nome de 
terceiros; e VI - operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada 
relativamente às modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s); VII - operações 
realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento 
econômico; VIII - operações com a participação de pessoas naturais residentes ou entidades 
constituídas em países que não aplicam ou aplicam insuficientemente as recomendações do Grupo de 
Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI.” 
265 Art. 6º Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei nº 9.613, de 1998, as pessoas mencionadas 
no art. 2º desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações ou situações 
envolvendo títulos ou valores mobiliários: IX - operações liquidadas em espécie, se e quando permitido; 
X - transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores mobiliários;  XI - 
operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis com a qualificação técnica do 
cliente ou de seu representante;  XII - depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a 
liquidação de operações de cliente, ou para prestação de garantia em operações nos mercados de 
liquidação futura; XIII - pagamentos a terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação de 
operações ou resgates de valores depositados em garantia, registrados em nome do cliente; XIV - 
situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes; XV 
- situações e operações em que não seja possível identificar o beneficiário final; e XVI - situações em 
que as diligências previstas no art. 3ª-A não possam ser concluídas. 
266 Art. 7º: “§3º Consideram-se operações relacionadas com terrorismo ou seu financiamento aquelas 
executadas por pessoas que praticam ou planejam praticar atos terroristas, que neles participam ou 
facilitam sua prática, bem como por entidades pertencentes ou controladas, direta ou indiretamente, 
por tais pessoas e as pessoas ou entidades que atuem sob seu comando”.  
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são as contas da ocorrência. Essa comunicação não prescinde de ciência prévia aos 

envolvidos na operação.267 Caso não sejam encontrados nenhum dos crimes que se acreditou 

estarem envolvidos, e se a comunicação feita pelo intermediário foi de boa-fé, isso não 

acarretará na possibilidade de se aplicar a lei de responsabilidade civil ou administrativa.268 

No entanto, se o COAF entender que há indícios reais do cometimento de crimes e resolver 

instaurar os procedimentos cabíveis, isso deverá ser comunicado às autoridades que o 

indicaram, conforme o disposto no artigo 15 da Lei nº 9.613/1998.269 

Caso não tenha sido realizada a comunicação ao COAF, os intermediários deverão, 

então, comunicar à CVM, anualmente, até o último dia útil do mês de janeiro, a não ocorrência 

de transações ou propostas de transações consideradas suspeitas ou com fortes indícios de 

estarem relacionadas a crimes.270 

A implementação de práticas que videm monitorar, identificar e prevenir as práticas 

ilegais devem começar internamente, nos intermediários e nas entidades administradoras de 

mercado, os quais deverão adotar procedimentos e medidas de controle internos para 

viabilizar a fiel observância das disposições da instrução para identificar tempestivamente os 

riscos de prática de crimes. Além disso, o próprio quadro de funcionários deve estar treinado 

para tais situações, sempre alertas para possíveis práticas de crimes por meio de transações, 

devendo conhecer os procedimentos e controles internos dos intermediários.271 

                                                
267 “Art. 7º Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei nº 9.613, de 1998, e no Decreto no 5.640, 
de 26 de dezembro de 2005, as pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução devem comunicar ao 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a 
qualquer pessoa, inclusive àquela a qual se refira a informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo, todas as transações, ou propostas de 
transação, abarcadas pelos registros previstos no art. 4º desta Instrução, que possam ser considerados 
sérios indícios de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração 
penal, conforme disposto no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998, inclusive o terrorismo ou seu 
financiamento, ou com eles relacionar-se, em que: I - se verifiquem características excepcionais no que 
se refere às partes envolvidas, forma de realização ou instrumentos utilizados; ou, II - falte, 
objetivamente, fundamento econômico ou legal.”  
268 Art. 7º: “§2º As comunicações de boa-fé não acarretarão, nos termos da lei, responsabilidade civil 
ou administrativa às pessoas referidas no caput deste artigo”.  
269 Lei nº 9.613/1998: “Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração 
dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados 
indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito”. 
270 “Art. 7º-A. Para os fins do disposto no art. 11, inciso III, da Lei nº 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas no art. 2º desta Instrução, desde que não tenha sido prestada nenhuma comunicação de 
que trata o caput do art. 7º ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, devem 
comunicar à CVM, anualmente, até o último dia útil do mês de janeiro, por meio de sistema eletrônico 
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, a não ocorrência no ano civil anterior 
das transações ou propostas de transações passíveis de serem comunicadas, nos termos do art. 7º. 
§1º A comunicação de que trata este artigo será protegida por sigilo. §2º A Comissão de Valores 
Mobiliários pode firmar convênio com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e 
outros órgãos reguladores para fins do recebimento das informações referidas no caput.”   
271 “Art. 9º As pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução deverão: I - adotar e implementar regras, 
procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel observância das disposições desta Instrução, 
contemplando, inclusive: a) a coleta e registro de informações sobre clientes para permitir a 
identificação tempestiva dos riscos de prática dos crimes mencionados no art. 1º desta Instrução; b) a 
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Uma vez criadas as regras pela CVM, a Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (AMBIMA) resolveu, em 2014, também instituir um guia 

destinado à prevenção à “lavagem de dinheiro” e ao financiamento do terrorismo no Mercado 

de Capitais Brasileiro,272 o qual pretende ser apenas um complemento à legislação, além de 

trazer demonstrado e exemplificado formas de combater tais práticas. Em primeiro lugar, 

determina ser necessário que cada instituição crie um programa de prevenção à lavagem de 

dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT) compatível com seu tamanho e com o 

volume e natureza das transações que realiza.  

Esse programa deverá conter uma estrutura organizacional própria, autônoma e 

independente de outras áreas da empresa, contendo um diretor responsável pela fiscalização 

das políticas e pela sua implementação, o que também é uma exigência da ICVM 301, além 

de fóruns próprios para a discussão desses temas.  

O guia traz a sugestão de que as empresas divulguem os programas por meio de 

manuais e veículos de comunicação interna, de treinamento das esquipes para que estas 

estejam atentas à PLDFT, bem como que tenham um sistema separado para a aceitação e 

manutenção do relacionamento com clientes, de acordo com a categoria do risco envolvido, 

e por meio do qual seja possível monitorar as transações e o comportamento dos clientes. 

Uma importante medida pensada pelo guia é a avaliação da exposição ao risco de lavagem 

de dinheiro quando da aprovação de produtos ou serviços novos.  

O cadastro dos clientes deve estar em conformidade com das determinações da ICVM 

301 e com o guia da AMBINA, bem como ser atualizado periodicamente, sempre 

considerando o risco de cometimento de ilícitos. Nesse sentido, o guia traz formas de definir 

a classificação do risco para fins de aceitação de clientes e monitoramento das transações, 

utilizando por critério: (i) localização geográfica do investidor, quando localizado em países 

com mais risco de cometimento de ilícitos, seja por serem paraísos fiscais, seja por não terem 

regras de PLDFT compatíveis com as brasileiras; (ii) tipo de atividade ou profissão do 

investidor, já que aqui o risco pode estar atrelado a essa atividade; (iii) tipos de serviços e/ou 

produtos contratados, dado que alguns são mais propícios para a prática de ilícitos, como 

aqueles que apresentam dificuldades para se fazer a identificação do beneficiário final.  

                                                
análise prévia de novas tecnologias, serviços e produtos, visando à prevenção dos crimes mencionados 
no art. 1º desta Instrução; e c) a seleção e o monitoramento de funcionários, com o objetivo de garantir 
padrões elevados de seus quadros, visando à prevenção dos crimes mencionados no art. 1º desta 
Instrução; II - manter programa de treinamento contínuo para funcionários, destinado a divulgar as 
regras, procedimentos e controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao 
terrorismo.”  
272 AMBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Guia de 
Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais 
Brasileiro. 2014. Disponível em: 
<http://www.anbima.com.br/data/files/A8/96/7B/01/B78C7510E855FB75862C16A8/ANBIMA-Guia-
PLD_1_.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2019.    
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Na linha das recomendações internacionais, como a da Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção e as 40 recomendações da GAFI, o arcabouço regulatório 

brasileiro determina que as instituições prestem especial atenção às operações que envolvam 

pessoas politicamente expostas (PPE) e investidores estrangeiros, quando o risco se torna 

ainda maior no caso de investidores não residentes e constituídos sob a forma de trust ou de 

sociedades com títulos ao portador, pois torna-se difícil a identificação do próprio investidor, 

da origem dos recursos; bem como poderão envolver mais de uma jurisdição, o que dificulta 

ainda mais o acesso a determinadas informações.  

B. Criptoexchanges: centralizadas e descentralizadas 

O cadastro de usuários nas criptoexchanges centralizadas é a regra, já que a 

plataforma centralizada é um dos pontos de contato das atividades realizadas em blockchain 

com as transações tradicional do mercado financeiro tradicional, o que faz com que seja 

necessário que as criptoexchanges estejam prontas para cumprirem as determinações legais 

tradicionais, exigíveis para quem queira transacionar no mercado tradicional. Desta feita, o 

não cumprimento das leis de KYC e cadastro de clientes pode ser motivo para que as 

autoridades locais fiscalizem as exchanges centralizadas tornando identificável os agentes 

que controlam essas plataformas. Nesse sentido, estas poderão exigir que as exchanges 

cumpram diversas obrigações ou mesmo poderão determinar seu fechamento. Essa é uma 

das principais justificativas encontradas pelas exchanges para justificar o pedido de 

informações do usuário, o que se soma à necessidade de observar padrões regulatórios como 

normas antilavagem de dinheiro, prevenção do financiamento do terrorismo e normas de 

KYC.273  

As exchanges centralizadas buscam manter não apenas o cadastro de seus clientes, 

como também sua devida atualização. As transações apenas são possíveis após o devido 

cadastramento do usuário, mas determinadas plataformas ainda suspendem o uso até que 

haja confirmação dos dados e aprovação interna do cadastro.274 As informações requeridas 

seguem na mesma linha do mercado tradicional, como e-mail para cadastro, número do RG, 

número do CPF ou da CNH, comprovante de residência, foto do documento de identidade 

                                                
273 “To comply with global industry regulatory standards including Anti-Money Laundering (AML), Know-
Your-Customer (KYC), and Counter Terrorist Financing (CTF), Binance requires user accounts to 
undergo user identity authentication for both Personal & Enterprise-level accounts. This entails 
collecting formal identification”. BINANCE. Terms of Use. Disponível em: 
<https://www.binance.com/agreement.html>. Acesso em: 25 jan. 2019.   
MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível em:  <https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. 
Acesso em: 25 jan. 2019; FOXBIT. Termo de Uso. Disponível em: <https://foxbit.com.br/termos-uso/>. 
Acesso em: 25 jan. 2019; NEGOCIECOINS. Termo de Uso. Disponível em: 
<http://www.negociecoins.com.br/termos-de-uso>. Acesso em: 25 jan. 2019.  
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legível, selfie com o documento de identidade, etc.275 O usuário também se compromete a 

manter as informação devidamente atualizadas e obriga-se a fornecer apenas informações 

verdadeiras.276 Para além dos documentos básicos inicialmente requeridos, as plataformas 

ainda se guardam no direito de requerer mais informações e/ou documentos caso entendam 

necessário. No caso de pessoa jurídica, as informações requisitadas também são as básicas 

como cópia do Contrato Social, CNPJ, comprovante de endereço e de poderes do 

representante.  

Nesse sentido, caso o usuário preste informações falsas, não atualize suas 

informações ou deixe de prestar alguma informação requerida pela plataforma, isso poderá 

levar à não aprovação ou suspensão do seu cadastro, bem como ao cancelamento de forma 

discricionária, conforme o disposto em diferentes termos de uso.277 

Conforme já analisado, há determinadas plataformas que possuem duas modalidades 

ou mais de cadastro, as quais implicam maiores ou menores limitações quanto às 

possibilidades de transação, o que está diretamente relacionado à quantidade de informações 

que são requeridas em cada uma das espécies de cadastro. Normalmente, os cadastros mais 

simples permitem que sejam realizadas apenas transações envolvendo menos recursos,278 

ou não será permitido o uso de funcionalidades mais complexas, como é o caso do 

empréstimo na Bitfinex.279  

Para além das informações requisitadas explicitamente aos usuários, determinadas 

plataformas ainda coletam informações relacionadas ao uso que os indivíduos fazem dos seus 

serviços, como hora e data de acesso, informações quanto aos aparelhos utilizados para a 

transação, o endereço do IP, armazenagem do histórico de transações e depósitos, as ordens 

realizadas, etc.280 

                                                
275 MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível em:  <https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. 
Acesso em: 25 jan. 2019; FOXBIT. Termo de Uso. Disponível em: <https://foxbit.com.br/termos-uso/>. 
Acesso em: 25 jan. 2019; NEGOCIECOINS. Termo de Uso. Disponível em: 
<http://www.negociecoins.com.br/termos-de-uso>. Acesso em: 25 jan. 2019; BITFINEX. Terms of 
Service. Disponível em: < https://www.bitfinex.com/legal/terms>. Acesso em: 25 jan. 2019.  
276 MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível em:  <https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. 
Acesso em: 25 jan. 2019 
277 MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível em:  <https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. 
Acesso em: 25 jan. 2019; NEGOCIECOINS. Termo de Uso. Disponível em: 
<http://www.negociecoins.com.br/termos-de-uso> Acesso em: 25 jan. 2019. 
278 Segundo consta do Termo de Uso da Mercado Bitcoin, “os usuários que optarem por não enviar a 
cópia de seu documento de identidade poderão ter restrições para realização de compra ou venda de 
Bitcoins através do Site, e para acesso a outros serviços e funcionalidades, incluindo limites para 
transações inferiores aos dos demais Usuários”.  
279 BITFINEX. Terms of Service. Disponível em: < https://www.bitfinex.com/legal/terms>. Acesso em: 
25 jan. 2019. 
280 Segundo a Binance: “Through your use of the Binance platform, we also monitor and collect tracking 
information related to usage such as access date & time, device identification, operating system, 
browser type and IP address. This information may be directly obtained by Binance or through third 
party services. This service usage data helps us our systems to ensure that our interface is accessible 
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A soma de todas as informações, as informadas pelos usuários, bem como as 

coletadas indiretamente, são utilizadas para a verificação da identidade do usuário, melhoria 

dos serviços prestados, garantia de um sistema acessível e compreensível pelos usuários em 

diferentes países; e, também, poderão ser úteis no caso de autoridades locais pedirem 

determinadas informações quanto às transações realizadas na plataforma. Servem ainda para 

a proteção dos usuários, pois evitam que abusos feitos por mensagens automáticas ou 

programas automatizados sejam realizados, ou seja, analisam as atividades para detectar 

comportamentos suspeitos e prevenir potenciais fraudes ou perdas.281  

Outra justificativa para o pedido de informações está no fato de que as exchanges hoje 

transacionam uma grande monta de recursos sem que as autoridades fiscais locais tenham 

controle disso nem da identidade de quem transaciona. Desta feita, abre-se espaço para 

crimes financeiros, o que vai na contramão das medidas mundiais de aumento da 

transparência e cooperação de informação em âmbito internacional.282 Assim, as autoridades 

poderão pedir informações dos clientes, das quantidades transacionadas, bem como a origem 

dos recursos, para as plataformas. Cientes disso, os termos de uso contemplam a 

possibilidade de repasse das informações para autoridades locais com a devida competência 

para analisá-las. Entre esses órgãos, há plataformas como a Foxbit, que contemplam um 

tratamento diferenciado para residentes dos Estados Unidos em decorrência do FACTA.283 É 

possível que a plataforma condicione o envio dessas informações a ordens judicias.  

Nessa linha de preocupações está a Consulta Pública nº 06/2018 da RFB que dispõe 

sobre a prestação de informações pelas exchanges em relação às operações realizadas com 

criptoativos, a qual foi recentemente convertida na Instrução Normativa n.º 1.888/2019284. Por 

                                                
for users across all platforms and can aid during criminal investigations”. (BINANCE. Terms of Use. 
Disponível em: <https://www.binance.com/agreement.html>. Acesso em: 25 jan. 2019.)  
281  Segundo a Binance: “For all personal and enterprise user accounts, we collect transaction 
information including deposit snapshots, account balances, trade history, withdrawals, order activity and 
distribution history. This transaction data is monitored for suspicious trading activity for user fraud 
protection, and legal case resolution. (…) We use the information collected to protect our platform, users’ 
accounts and archives. We use IP addresses and cookie data to protect against automated abuse such 
as spam, phishing and Distributed Denial of Service (DDoS) attacks. We analyse trading activity with 
the goal of detecting suspicious behavior early to prevent potential fraud and loss of funds to bad actors”. 
(BINANCE. Terms of Use. Disponível em: <https://www.binance.com/agreement.html>. Acesso em: 25 
jan. 2019.) 
282 Conforme já analisado no ponto 2.1.1, entre estes acordos, estão o FACTA e o BEPS. 
283 Segundo a Foxbit em seu Termo de Uso: “3.1.1 (…) No caso de Usuários pessoa física ou jurídica 
residente ou sediada, conforme aplicável, nos Estados Unidos da América ou, de qualquer forma sujeita 
à regulamentação aplicável a tais pessoas, o Usuário deverá fornecer também as informações 
necessárias para reporte de suas operações aos órgãos aplicáveis, incluindo no âmbito do Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA). Neste caso, o USUÁRIO RECONHECE E CONCORDA QUE 
AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS MOVIMENTAÇÕES – ORDENS DE COMPRA E ORDENS 
DE VENDA – EXECUTADAS POR MEIO DA PLATAFORMA PODERÃO SER FORNECIDAS ÀS 
AUTORIDADES LOCAIS E ESTRANGEIRAS COMPETENTES NO AMBITO DO FATCA”. (FOXBIT. 
Termos de Uso. Disponível em: <https://foxbit.com.br/termos-uso/>. Acesso em: 25 jan. 2019.)  
284  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa 1.888/2019. Institui e disciplina a 
obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à 
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meio da instrução cria-se uma obrigação acessória para as plataformas de forma a elevar a 

arrecadação da Receita e aumentando o controle que o órgão governamental atem da origem, 

destino e transação envolvendo os recursos criptografados, de forma a evitar a evasão fiscal, 

a lavagem de dinheiro ou o cometimento de outros ilícitos tributários. 

A IN/RFB nº 1.888/2019, recém editada, é uma tentativa de regulamentar a atividade 

para que seja mais facilmente tributada e para que os detentores de ativos e as plataformas 

tenham obrigações tributárias de informar não apenas a posse dos ativos, como também as 

transações realizadas. Nessa linha, dispõe no seu artigo 6º ser obrigação das exchanges 

domiciliadas no Brasil e das pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil 

prestar informações sobre as operações realizadas com criptoativos. A obrigação de informar 

será deslocada da exchange à pessoa física ou jurídica quanto a operação for realizada por 

meio de alguma exchange localizada no exterior ou as operações não forem realizadas por 

meio de exchanges.285  

A depender do porte da corretora e da abrangência global de sua atuação, a 

fiscalização e os problemas com órgãos reguladores locais serão maiores ou menores, é o 

que se observa no caso da Coinbase, que está presente em mais de 42 países, a qual, em 

seu Termo de Uso, logo no início, expressa uma preocupação com a localização do 

destinatário do serviço. Informa, também, que para usuários localizados fora da União 

Europeia as previsões relacionadas a serviços com e-money não se aplicam.286 

Além disso, as plataformas são alvo de atenção dos principais agentes reguladores do 

mercado financeiro, os quais sempre buscam garantir a proteção do investidor e que as 

políticas relacionadas à PLDFT estejam sendo implementadas, protegendo a ordem 

econômica.287  

                                                
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. DOU 07 maio 2019. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-1.888-de-3-de-
maio-de-2019-87070039 >. Acesso em 08 maio 2019.    
285 Esta última obrigação das pessoas físicas e jurídicas somente existirá quando as operações, isolada 
ou conjuntamente, ultrapassarem o valor mensal de R$ 30.000,00, conforme o § 1º do artigo 6º da 
IN/RFB 1.888/2019. Na sequência, o parágrafo segundo explica que a obrigação existirá em relação a 
operações de compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para exchange, retirada 
de criptoativo da exchange, cessão temporária, dação em pagamento, emissão e outras operações que 
impliquem na transferência dos criptoativos. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa 
1.888/2019. Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações 
realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. DOU 07 maio 2019. 
Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-
1.888-de-3-de-maio-de-2019-87070039 >. Acesso em 08 maio 2019.    
286 COINBASE. User Agreement. Disponível em: < https://www.coinbase.com/legal/user_agreement>. 
Acesso em: 05 fev. 2018.  
287 Segundo a Binance: “We use the information collected to protect our platform, users’ accounts and 
archives. We use IP addresses and cookie data to protect against automated abuse such as spam, 
phishing and Distributed Denial of Service (DDoS) attacks. 
We analyse trading activity with the goal of detecting suspicious behavior early to prevent potential fraud 
and loss of funds to bad actors”. (BINANCE. Terms of Use. Disponível em: 
<https://www.binance.com/agreement.html>. Acesso em: 25 jan. 2019.) Na mesma linha dispõe a 
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No entanto, as exchanges, tanto centralizadas quanto descentralizadas, ainda não se 

enquadram no rol de agentes disposto no artigo 9º da Lei 9.613/1988, os quais estão 

submetidos à observação das obrigações referidas nos artigos 10 e 11 desta mesma lei, 

voltado à PLD. Isto porque a atividade prestada pelas exchanges ainda não é regulamentada, 

sendo que a cada uma das plataformas é dada liberdade para definir seu próprio objeto social 

e o seu CNAE, sendo que algumas optam por serem apenas “empresas de tecnologia”. A 

tendência disso é mudar, um por conta da IN da RFB que traz um conceito de exchanges288 

e outro porque há uma demanda para que as plataformas sejam obrigadas a observarem as 

medidas de prevenção à lavagem de dinheiro. 

Outra medida adotada para a cooperação com as autoridades locais para detectação 

de condutas suspeitas e prevenção de crimes, além de facilitar a comunicação com as 

autoridades responsáveis, é a instituição de controles internos e departamentos de 

                                                
Bitfinex: “Due Diligence Generally, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing: Bitfinex is 
committed to providing safe, compliant, and reputable Services to identify, detect, prevent, and report 
on money laundering, terrorist financing, and other improper activities under applicable AML Laws, CTF 
Laws, Anti-Corruption Laws, and Economic Sanctions Laws. Accordingly, Bitfinex insists on a 
comprehensive and thorough user due diligence process implementation and ongoing analysis and 
reporting. By agreeing to these Terms of Service, you shall affirmatively certify whether (i) you are a 
U.S. Person or your account would be regarded as a U.S. Account or (ii) you are not a U.S. Person and 
your account would not be regarded as a U.S. Account, and must provide promptly all information 
requested and necessary to satisfy due diligence requirements and obligations pursuant to applicable 
Laws and the compliance policies or procedures of Bitfinex. Additionally, Bitfinex may assess whether 
you will make, or intend to make, a deposit, withdrawal, or transfer of Fiat or Digital Tokens to, from, or 
through any U.S. Financial Institution to facilitate the provision of the Services, and if applicable, you 
must provide all information requested and necessary to satisfy due diligence requirements and 
obligations pursuant to applicable Laws and the compliance policies or procedures of Bitfinex. You agree 
to provide promptly documentation, information, or records requested by Bitfinex at any time, including, 
without limitation, a self-certification permitting the determination of tax residence and status under 
FATCA and under CRS or other applicable Laws. Such information may include, but is not limited to, 
self-certifications as to Controlling Persons. Bitfinex needs to retain certain information, documentation, 
and records on file pursuant to applicable Laws and its contractual relationships, and Bitfinex hereby 
expressly reserves the right to keep such information, documentation, and records. Additionally, Bitfinex 
monitors for and assesses suspicious or sanctionable transactions under applicable AML, Anti-
Corruption, and Economic Sanctions Laws, as well as undertakes mandatory reporting to FinCEN, 
OFAC, FIA, and international regulators. These undertakings shall apply even when you suspend or 
terminate your relationship with Bitfinex or abandon your application to have a Digital Tokens Wallet 
with Bitfinex. Our policies apply to any and all Digital Tokens, Fiat, and other funds or property being 
exchanged on or through the Site or by any of you, your Affiliates, of any of Bitfinex’s Associates”. 
(BITFINEX. Terms of Service. Disponível em: < https://www.bitfinex.com/legal/terms>. Acesso em: 25 
jan. 2019.) 
288 Na visão da IN/RFB 1.888/2019, conforme consta do artigo 5º: “II - exchange de criptoativo: a pessoa 
jurídica, ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com 
criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de 
pagamento, inclusive outros criptoativos; Parágrafo único. Incluem-se no conceito de intermediação de 
operações realizadas com criptoativos, a disponibilização de ambientes para a realização das 
operações de compra e venda de criptoativo realizadas entre os próprios usuários de seus serviços”. 
288  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa 1.888/2019. Institui e disciplina a 
obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. DOU 07 maio 2019. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-1.888-de-3-de-
maio-de-2019-87070039 >. Acesso em 08 maio 2019.    
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compliance. 289  Diferentemente do que acontece no caso das corretoras e entidades 

administradoras de Bolsa, em que há regras determinando a forma pela qual esses 

mecanismos precisam ser implementados, o conteúdo mínimo e a estrutura interna para 

observação, no caso das plataformas isso é voluntariamente realizado, o que explica a 

diferença desses mecanismos e sua forma de atuação em cada uma das exchanges. Como 

mencionado, um exemplo de auditoria bem-sucedida e de confiança foi a contratação da 

Deloitte pela Gemini.290 

A demanda por esse cuidado maior com o cadastro de usuários e controle de 

operações também decorre do fato de que as exchanges dependem do sistema financeiro 

tradicional para a manutenção de suas contas correntes, o que é de extrema importância para 

aquelas que lidam com moeda corrente nacional. Entre 2017 e 2018, foram noticiados muitos 

casos de fechando de contas correntes de exchanges por instituições financeiras sob a 

justificativa de não observação das normas de compliance mínimas requeridas pelos 

bancos.291  

Desta feita, entende-se que as exchanges centralizadas preocupam-se com as 

políticas de cadastro de usuários, controle de operações e fiscalização para a comunicação 

no caso de crimes de lavagem de dinheiro e demais crimes financeiros. Ainda que essa não 

                                                
289  “As criptomoedas são tecnologias que, no Brasil, ainda não foram devidamente definidas ou 
regulamentadas. Porém, a NegocieCoins possui diretrizes de Compliance estabelecidas pelas 
autoridades reguladoras, bem como medidas de governança inerentes às suas atividades. Prezamos 
pela transparência, legalidade e imagem da empresa, combatendo a lavagem de dinheiro e o 
financiamento do terrorismo, para que as criptomoedas não sejam utilizadas de maneira indevida. A 
NegocieCoins verifica a documentação e dados de seus clientes, resguardando o direito de aprovar ou 
recusar o cadastro, assim como requerer documentação suplementar, no momento do cadastro ou em 
qualquer momento posterior. Também, verifica-se a titularidade das transações, evitando que as contas 
sejam movimentadas por terceiros. As operações suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro 
e atividades ilícitas ou indevidas, como a movimentação da conta do usuário por terceiros, serão 
reportadas aos órgãos competentes”. (NEGOCIECOINS. Termo de Uso. Disponível 
em: <http://www.negociecoins.com.br/termos-de-uso>. Acesso em: 25 jan. 2019.)  
290 Conforme o disposto no ponto 2.1.1, a Gemini optou por se submeter a uma auditoria da Deloitte 
para fins de verificação dos níveis internos de segurança e proteção da informação, de modo que 
estejam adequados ao protocolo SOC 2 Tipo 1, estabelecido pelo Instituto Americano de Controladores 
Públicos Certificados (AICPA) e cujos critérios referem-se à confidencialidade, segurança, privacidade, 
integridade e disponibilidade de processamento. Este é o primeiro caso de uma criptoexchange que 
passa por auditoria de uma das Big Four. A auditoria cobrirá todo o sistema da Gemini, incluindo toda 
a gama de serviços prestados e o seu banco de dados, o que segue a política da empresa de garantir 
aos investidores de criptoativos o mesmo nível de proteção que é conferido aos investidores no 
mercado tradicional, conforme declaração dada pelo diretor de marketing da empresa, Chirs Roan. 
(KARANFILI, Miranda. A criptoexchange Gemini passa por auditoria de segurança e proteção de dados. 
In: Cointelegraph, 29 jan. 2019. Disponível em: < https://br.cointelegraph.com/news/gemini-crypto-
exchange-undergoes-security-compliance-and-data-protection-audit>. Acesso em: 04 fev. 2019.) 
291 Na esteira do que foi analisado no ponto 2.1.1, essa questão foi matéria de denúncia pela ABCB 
junto ao CADE para que fosse investigada eventual conduta anticoncorrencial por parte dos bancos. 
Essa denúncia foi investigada e concluiu-se que os bancos estariam impondo restrições injustificáveis 
às corretoras. Em 03/10/2018 a 3ª Turma do STJ proferiu a primeira decisão sobre o tema e se 
posicionou favorável às instituições financeiras por entender que a regulação bancária é muito rígida, 
e o fechamento de contas seria apenas uma conduta no sentido de respeito a tais normas. 
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seja uma obrigação legal no Brasil e em outros países do mundo, está sendo observada pelas 

plataformas.  

Outra situação diz respeito às exchanges descentralizadas, as quais em teoria 

estariam menos vulneráveis à intervenção estatal. Uma vez que é necessário criar uma conta 

no site da plataforma e ligar a sua conta à carteira dos ativos que deseja transacionar, muitas 

delas também pedem informações aos usuários, como é o caso da IDEX, uma das maiores 

do mundo, e que traz no seu termo de uso a responsabilidade de abrir uma conta com 

informações verídicas, bem como o usuário assumir a obrigação de atualizar as informações 

quando necessário for. Determinadas plataformas requerem apenas o endereço de e-mail do 

usuário, sendo isso possível porque, para que o serviço de trocas funcione, é exigido apenas 

que o sujeito deposite os ativos no smart contrat indicado pela IDEX, sendo necessária a 

ulterior autorização para a troca por meio do site da plataforma.292   

Outras, como a PARADEX, não se apresentam nem mesmo como plataformas de 

aproximação de sujeitos, já que para realizar as transações basta o envio de recursos ao 

smart contract indicado, não sendo necessário o cadastramento na plataforma. Desta feita, 

elas não mantêm contas de usuários nem fazem custódia de ativos. De forma a evitar 

problemas com regulações locais, a PARADEX utiliza o IP do indivíduo para compreender de 

onde a transação está sendo realizada. Ou seja, com base no IP não permite certas 

transações cuja origem ou destino sejam países de jurisdições proibidas, o que justifica o fato 

de que nem todos os ativos estão disponíveis a todos os usuários.293 

Ou seja, uma questão comum entre as plataformas descentralizadas é a de que, 

apesar de não serem necessários diversos dados dos sujeitos para que possam operar, essas 

plataformas previnem-se de problemas com a regulação de outras maneiras, como é o caso 

da verificação da geolocalização do indivíduo e seu cotejo com os locais em que as transações 

com ativos criptografados são realizados. Além disso, o e-mail também é uma das possíveis 

formas para a identificação de um usuário, não tão eficiente como dados de identidade, mas 

pode ser um indicativo.  

Todos estes sites são espaços de cruzamento e passagem de muita informação, pois 

muitos dados dos usuários são cruzados, e as plataformas, na maior parte das vezes, detêm 

todas essas informações. Desta feita, de forma a evitar problemas decorrentes do uso 

indevido de dados de terceiros, todas as plataformas tratam de políticas de privacidade. Essas 

políticas precisam, necessariamente, ser aceitas pelos usuários para que estes possam 

transacionar.  

                                                
292 IDEX. Terms of Use. Disponível em: <https://idex.market/legal>  Acesso em: 08 fev. 2019. 
293 PARADEX. Terms of Use. Disponível em: <https://paradex.io/termsandprivacy> Acesso em: 08 fev. 
2019.  
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As políticas de privacidade seguem, de formal geral, uma ideia em comum, afirmando 

que os dados informados serão armazenados com alta segurança, de modo que a plataforma 

assume adotar as melhores medidas para manter a confidencialidade das informações, o que 

será mantido por 5 (cinco) anos, mesmo que o usuário exclua sua conta.294 No entanto, 

ressalva-se a possibilidade de violação das normas de segurança dos servidores por hackers 

ou outras pessoas mal-intencionadas, de modo que essas informações poderão ser 

ilegalmente acessadas por outras pessoas. 295  Nesses casos, as plataformas não serão 

responsáveis pela indenização dos usuários, apenas colocarão seus melhores esforços no 

sentido de retirar do ar ou do poder de terceiros referidas informações. O que se soma ao fato 

de não ser possível assegurar uma segurança total no ambiente da internet e, por isso, as 

plataformas também requerem aos usuários que sigam determinados protocolos de 

segurança para assegurar maior proteção de sua conta.  

Para além do uso ilegal por terceiros, a maior parte das exchanges assume que 

utilizará os dados colhidos para melhorar o serviço prestado e o controle de suas atividades, 

bem como, quando requisitado por autoridades competentes, decisão judicial ou lei, fornecerá 

as informações devidas.296  

Apesar de não haver no Brasil qualquer lei específica sobre o tema que já tenha sido 

aprovada, entende-se que, de certa maneira, as plataformas vêm buscando meios de se 

proteger de responsabilizações civis, bem como de problemas com os reguladores. Isso 

justifica o cumprimento de ordens para abertura de dados dos usuários da plataforma, 

informes de transações e, até mesmo, liquidação dos ativos de usuários no caso de ordem 

judicial para penhora de ativos.  

3.4.2. Dever de melhor execução  

A. Mercado de Capitais tradicional: corretoras e Bolsa 

                                                
294 “O USUÁRIO poderá, a qualquer momento, excluir sua conta da plataforma, ficando ressalvada a 
guarda pela NEGOCIECOINS das informações e/ou dados cuja manutenção seja a ela imposta em 
razão de obrigações legais e/ou regulatórias ou, ainda, cuja a manutenção seja necessária para 
cumprimento de ordem judicial, no âmbito de processos judiciais e/ou administrativos e questionamento 
de terceiros decorrentes das atividades desempenhadas pelo USUÁRIO na plataforma”.  
(NEGOCIECOINS. Termo de Uso. Disponível em: <http://www.negociecoins.com.br/termos-de-
uso>. Acesso em: 25 jan. 2019.)  
295  MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível 
em: <https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. Acesso em: 25 jan. 2019.  
296 “A Foxbit não será responsável perante o Usuário por acatar e cumprir qualquer mandado, ordem 
judicial inclusive, mas não se limitando, enviadas via Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) ou 
de autoridade administrativa competente, sentença ou decisão, independentemente de tal mandado, 
ordem judicial, sentença ou decisão vir a ser subsequentemente objeto de reforma, modificação, 
anulação, revogação ou cancelamento”. (FOXBIT. Termo de Uso. Disponível 
em: <https://foxbit.com.br/termos-uso/>.  Acesso em: 25 jan. 2019.)  
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As corretoras, enquanto intermediárias do mercado de capitais, são, como já visto, a 

porta de entrada do investidor para o sistema de negociação e execução de ordens da Bolsa, 

de modo que a interposição da corretora é essencial. Desta feita, passa a ser dever da 

corretora observar a exata ordem exarada pelo cliente, devendo cumpri-la na exata medida 

do que foi pedido. Em se tratando de uma ordem destoante do comum ou em desacordo com 

o perfil do investidor em relação ao risco a que está disposto a suportar, caberá então à 

corretora informá-lo dessa situação. No entanto, a decisão última caberá sempre ao 

investidor.  

De toda sorte, isso demonstra a importância do papel exercido pelas corretoras, bem 

como a necessidade de que atue de acordo com a vontade do investidor. Para que seja 

possível aferir isso quando do questionamento de um cliente ou mesmo de um processo de 

fiscalização, todas as ordens devem ser transmitidas de modo que seja possível gravá-las e 

armazená-las. Somente poderão ser executadas ordens transmitidas por escrito, pelo telefone 

ou outro meio de transmissão de voz, e por sistemas eletrônicos de conexão. Essas ordens 

devem ser gravadas contendo o dia e a hora da sua transmissão.297 

Independente da gravação da transmissão, ao executar as ordens, o intermediário 

também deverá arquivar o documento contendo o registro da ordem e o da condição em que 

foi executada. Esses documentos precisam estar protegidos de alterações e devem ser 

passíveis de auditoria e inspeção, pois é uma forma de proteger o investidor e garantir que 

sua ordem foi executada na exata medida do seu pedido.298 

No tocante à execução das ordens, chama-se atenção para o cuidado com a execução 

de cada uma delas, para garantia das melhores condições de mercado, menores preços e 

execução mais rápida. Cumpre notar que nem todas as ordens emitidas são iguais, havendo 

diversas maneiras de se formular uma ordem. Esta poderá ser a mercado, quando o investidor 

apenas informa a quantidade e a característica dos valores mobiliários que quer adquirir ou 

vender, mas não faz o preço, motivo pelo qual a ordem deve ser executada no momento em 

que for recebida. A determinação desse preço, no Brasil, é fácil, dado que há apenas uma 

Bolsa, ou seja, a cotação ali disposta é entendida como a melhor do momento, diferente de 

países em que, por exemplo, se permite a internalização de ordens pelas corretoras. Além da 

ordem a mercado, há a limitada e a casada; a primeira deve ser executada pelo preço indicado 

                                                
297 ICVM 505: “Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I - escrito; II - 
telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou III - sistemas eletrônicos de conexões 
automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do 
seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução”.   
298 “Art. 13. O intermediário deve arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes e as 
condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão. Parágrafo 
único. O sistema de arquivamento de que trata o caput deve ser protegido contra adulterações e permitir 
a realização de auditorias e inspeções.” 
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pelo investidor ou por um melhor; já a segunda é formada por uma proposta de compra e 

outra de venda, as quais devem ser cumpridas integral e simultaneamente.  

Uma preocupação muito atual que se tem com a execução de ordens no mercado de 

capitais é o uso indevido da posição que a corretora tem em relação à fidúcia, confiança, do 

investidor. Isso se dá porque são cada vez mais comuns processos administrativos, bem como 

pleitos judiciais de indenização que tratam da prática conhecida como churning ou 

overtrading.299 Conforme apontado pelo relatório de análise, feito pela Bolsa de Valores de 

São Paulo – hoje B3 e na época BM&F BOVESPA –, sobre esse ilícito, aponta-se que ele já 

vem sendo punido administrativamente pelos órgãos de autorregulação, mas ainda não foi 

expressamente tratado em qualquer lei ou regulamento da CVM.300 

Nesses casos, a responsabilização se dá, conforme indicado pelo relatório,301 com 

base na quebra do dever de lealdade do agente autônomo e da corretora, em uma atuação 

com conflito de interesses,302 e na realização de operação fraudulenta, conforme os itens I e 

II, alínea “c”, da Instrução Normativa 8/1979.  

Não há padrões objetivos estipulados para que seja identificada a negociação 

exagerada ou a geração de taxas de corretagem acima do esperado, o que dificulta a sua 

perseguição pelas autoridades responsáveis. Assim, úteis são as caraterizações e parâmetros 

estabelecidos em outros países, como é o do Canadá,303 Reino Unido304 e Estados Unidos, 

                                                
299 Ato ilícito por meio do qual o intermediário realiza inúmeras operações de maneira desnecessária, 
sem requerimento do investidor e, até mesmo, exagerada, com o intuito de gerar taxas de corretagem 
e, assim, aumentar seu lucro. (BM&F BOVESPA. Supervisão de mercado. Determinação dos 
Parâmetros para a Caracterização da Prática de Churning no Brasil. Relatório de Análise 001/2011, 
jul. 2011.) 
300 BM&F BOVESPA. Supervisão de mercado. Determinação dos Parâmetros para a Caracterização 
da Prática de Churning no Brasil. Relatório de Análise 001/2011, jul. 2011. 
301 BM&F BOVESPA. Supervisão de mercado. Determinação dos Parâmetros para a Caracterização 
da Prática de Churning no Brasil. Relatório de Análise 001/2011, jul. 2011.  
302 “Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em relação 
a seus clientes. Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios interesses ou de 
pessoas a ele vinculadas em detrimento dos interesses de clientes. Art. 31. O intermediário deve 
estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a prevenir que os interesses 
dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses. Parágrafo único. As regras, 
procedimentos e controles internos de que trata o caput devem: I - Identificar quaisquer conflitos de 
interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os 
clientes; II - permitir que, diante de uma situação de conflito de interesses, o intermediário possa realizar 
a operação, em nome do cliente, com independência; e III - estabelecer mecanismos para informar ao 
cliente que o intermediário está agindo em conflito de interesses e as fontes desse conflito, antes de 
efetuar uma operação. (BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Instrução Normativa 505/2011 de 
02 de abril de 2012. Estabelece normas e procedimentos a serem observados nas operações 
realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários.) 
303 IIROC Disciplinary Sanctions Guidelines. By-law - 29.1. Regulation 1300.1: “Churning is a practice 
whereby a registrant trades excessively in the account in light of the character of the account and the 
customer’s objectives. Churning involves an intention to generate commissions in willful disregard of the 
interests of the client”. (CANADA. Investment Industry Regulatory Organization of Canada. IIROC 
Disciplinary Sanctions Guidelines. By-law - 29.1. Regulation 1300.1) 
304 FSA Handbook. Conduct of Business Sourcebook. COBS 9.3: “Guidance on assessing suitability - 
Churning and switching - (1) A series of transactions that are each suitable when viewed in isolation 
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em que a autoridade reguladora local, caso dos Estados Unidos, com a Financial Industry 

Regulatory Authority (FINRA), define a prática e os critérios para identificá-la.305 Cumpre 

esclarecer que, na visão da B3, essa prática somente se caracteriza quando há um controle 

do agente autônomo ou da corretora sobre a conta do cliente, controle esse que pode ser de 

direito ou apenas de fato; ou quando há a realização de uma negociação excessiva; ou, ao 

final, os custos de corretagem ficam muito acima do esperado.306 

No caso da apuração de responsabilidade, deve-se considerar que a corretora tem 

uma obrigação de meio, que se consubstancia no dever de melhorar a execução, mas não é 

um dever de resultado, pois este deriva dos deveres de diligência307 e lealdade. A corretora, 

então, não está assumindo ou compartilhando quaisquer espécies de riscos com o investidor 

e que sejam estranhos às suas obrigações legais e contratuais.308 

No entanto, no caso de o cliente não indicar as condições para a execução de uma 

ordem, é de obrigação dos intermediários executá-las nas melhores condições que o mercado 

permitir. O problema desse dever está na forma de aferição do que seria a melhor condição 

de mercado. Nesse sentido e conforme o disposto no artigo 19 da ICVM 505, consideram-se 

melhores condições de execução aquelas nas quais se tem em conta o preço, o custo, a 

rapidez, a probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza e qualquer outra 

condição relevante para a execução da ordem.309  

Para verificar se as ordens foram executadas conforme o requerimento dos clientes 

ou na melhor condição de mercado, é necessário que o intermediário estabeleça regras, 

procedimentos e controles internos sobre como executar ordens, de forma a permitir que 

obtenham as melhores condições disponíveis no mercado. É importante que o sistema interno 

                                                
may be unsuitable if the recommendation or the decisions to trade are made with a frequency that is not 
in the best interests of the client; (2) A firm should have regard to the client’s agreed investment strategy 
in determining the frequency otransactions”. (REINO UNIDO. FSA Handbook. Conduct of Business 
Sourcebook. COBS 9.3. Guidance on assessing suitability. FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY.)  
305  FINRA Rule 2310-2(b)(2): “(...) excessive activity in a customer's account, often referred to as 
‘churning’ or ‘overtrading’. There are no specific standards to measure excessiveness of activity in 
customer accounts because this must be related to the objectives and financial situation of the customer 
involved”. (ESTADOS UNIDOS. Financial Industry Regulatory Authority. IM-2310-2. Fair Dealing with 
Customers.)  
306 BM&F BOVESPA. Supervisão de mercado. Determinação dos Parâmetros para a Caracterização 
da Prática de Churning no Brasil. Relatório de Análise 001/2011, jul. 2011.  
307 O dever de diligência veio a primeira vez expresso por meio da ICVM 505; antes, era implícito, mas 
já se reconhecia a sua existência. A ideia era deixar ainda mais claro o dever fiduciário das corretoras, 
o que está relacionado à proteção do investidor no caso de existir mais de um ambiente de negociação 
de ações, mais de uma Bolsa. Diferente da execução de garantias ou liquidação automática.  
308 WALD, Arnoldo. O MERCADO DE OPÇÕES E A RESPONSABILIDADE DAS CORRETORAS. In: 
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Revista dos Tribunais, 1998, p.79.  
309 “Art. 19. O intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta 
de indicação, nas melhores condições que o mercado permita. Parágrafo único. Para aferir as melhores 
condições para a execução de ordens, o intermediário deve levar em conta o preço, o custo, a rapidez, 
a probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza e qualquer outra consideração 
relevante para execução da ordem.”  
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criado seja capaz de vincular a ordem transmitida com a respectiva oferta e o negócio 

realizado.310 

Além disso, para melhor organizar os negócios, faz-se necessário a corretora ter as 

regras sobre horários de recebimento de ordens, forma de transmissão, tipos de ordens 

aceitas e maneiras de execução em seu sítio eletrônico para que todos tenham acesso. Essa 

é uma medida, para além da organização interna, importante para a informação dos clientes 

e para que eles também possam tomar as melhores decisões nos momentos adequados, 

protegendo-os de eventuais variações e riscos não medidos.311 

No caso de concorrência de ordens de clientes, o critério de desempate será sempre 

o cronológico, conforme determina o artigo 20 da ICVM 505, evitando-se que um sujeito seja 

privilegiado apenas por ser amigo ou ter contato próximo com funcionários de um 

intermediário. Nesse sentido, verifica-se indiscutível que a norma se presta à proteção do 

investidor.312  

Uma vez que o investidor é refém de intermediários para investir, a ICVM 505 

determina que esses intermediários deves identificar o comitente final de todas as ordens que 

transmitam, ofertas que realizam ou operações que executam/registram. Isso permite,pois, 

que a Bolsa e demais autoridades, além do próprio investidor, controlem as operações que 

envolvem seus ativos.313 Ou seja, evitam-se confusões ou que ordens transmitidas não sejam 

executadas. 

                                                
310 “Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a 
execução de ordens, de modo a: I - permitir que os intermediários obtenham as melhores condições 
disponíveis no mercado para a execução das ordens de seus clientes; II - possibilitar, a qualquer tempo, 
a vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado; e III - assegurar que 
os clientes sejam informados a respeito dos diferentes mercados em que os valores mobiliários objeto 
da ordem podem ser negociados.”  
311 ICVM 505: “Art. 20. §1º O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras, 
procedimentos e controles internos de que trata este artigo, contendo, no mínimo: I - tipos de ordens 
aceitas; II - horário para o recebimento de ordens; III - forma de transmissão; IV - prazo de validade das 
ordens; V - procedimentos de recusa; VI - registro das ordens; VII - cancelamento ou alteração de 
ordens; VIII - forma e critérios para atendimento das ordens recebidas; IX - forma e critérios para 
distribuição dos negócios realizados; e X - fatores que determinam a escolha do mercado e do sistema 
de negociação para a execução da ordem, quando eles não forem indicados pelo cliente”.   
312 ICVM 505: “Art. 20. §2º Em caso de concorrência de ordens, a prioridade para a execução deve ser 
determinada pelo critério cronológico. §3º Em caso de ordens concorrentes dadas simultaneamente 
por clientes que não sejam pessoas vinculadas e por pessoas vinculadas ao intermediário, ordens de 
clientes que não sejam pessoas vinculadas ao intermediário devem ter prioridade”.  
313 ICVM 505: “Art. 22. O intermediário deve identificar o comitente final em todas as: I - ordens que 
transmita ou repasse; II - ofertas que coloque; e III - operações que execute ou registre. §1º As 
entidades de compensação e liquidação somente podem realizar a compensação e a liquidação de 
operações cujo comitente final esteja cadastrado em seu sistema. §2° O intermediário deve identificar 
o comitente final dos negócios comandados por intermédio de sua mesa de operações no prazo 
máximo de 30 (trinta) minutos após o registro do negócio. §3º A CVM pode autorizar a entidade 
administradora de mercado organizado a estabelecer prazos maiores para a identificação de 
comitentes finais quando as características operacionais o justificarem. §4º O comitente final não 
precisa ser identificado em operações de ordem pulverizada de venda de ações, conforme definido em 
norma específica, e em outras operações previamente autorizadas pela CVM”.  
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B. Criptoexchanges: centralizadas e descentralizadas 

O mecanismo de funcionamento da colocação de ordens nas exchanges já foi 

explorado, sendo diferente no caso das centralizadas e descentralizadas. Assim como é 

imputado às corretoras que determinem, por meio de regras internas, disponíveis 

publicamente aos investidores, a forma de organização da empresa, os tipos possíveis de 

ordens que serão aceitas, os horários de funcionamento, as formas para se fazer a 

transmissão posterior dos ativos ou dos valores, as formas e possibilidade de cancelamento 

de ordens, etc; às exchanges também é imputado que disponibilizam em seus termos de uso 

as regras e formas para colocação de ordens e as possibilidades de cancelamento. Essas 

regras são diferentes em relação às centralizadas e às descentralizadas, porque o mecanismo 

de funcionamento de ambas é diferente. Enquanto nas primeiras há uma espécie de livro de 

ofertas, no qual são inseridas as ordens, e todo o processo é realizado pela exchange; nas 

segundas, isso é tudo automatizado pelo envio de recursos aos softwares específicos e 

individualizados de cada operação, no caso smart contracts. 

A ideia de controle e verificação da operação, para compreender se a ordem foi ou não 

executada e colocada, na exata forma requerida pelo investidor, não é de todo possível no 

caso das exchanges. Conforme já explorado, isso ocorre porque estas funcionam de maneira 

diferente das corretoras no tocante à colocação de ordens. No caso das plataformas, quem 

coloca a ordem é o próprio investidor, o qual preenche sozinho os campos referentes à futura 

troca, esclarecendo quantos ativos deseja comprar ou vender, por qual preço e qual a taxa de 

câmbio. Nesse sentido, o que diferencia a plataforma centralizada da descentralizada é 

apenas que na primeira a execução da ordem é feita por intermédio da exchange, sendo esta 

quem operacionaliza a execução, enviando os ativos de um sujeito para o outro, sendo 

também responsável pela verificação do saldo de cada investidor para evitar a não liquidação 

das operações. Já nas descentralizadas, a execução é automática por meio de protocolos 

desenvolvidos para tal, e a colocação da ordem se dá por meio da aceitação e/ou criação de 

um smart contract referente à sua oferta, e ao investidor também caberá definir o valor 

almejado com a transação. 

Uma vez que, no caso das centralizadas, os ativos estão registrados na carteira da 

própria exchange, esta é a única que controla as operações, de forma que a transferência de 

titularidade dos ativos não acontece até que seja requerida a retirada desses ativos por um 

dos usuários. Ou seja, na realidade as transações são apenas registradas no banco de dados 

da exchange sem que sejam verdadeiramente executadas. Por isso que entende-se que não 

é possível identificar uma operação já realizada e liquidada pela plataforma no registro em 

blockchain, já que na realidade ela não foi registrada no blockchain até que os recursos sejam 

retirados da custódia da plataforma. Portanto, ao questionar sobre a execução de uma 
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determinada ordem, o investidor poderá pedir à exchange que comprove a real liquidação da 

ordem, cuja prova para a transação em blokckchain é o fornecimento do hash da operação, 

de forma a demonstrar que a operação foi mesmo realizada, mas para isso será necessário o 

registro dos ativos em uma carteira segregada para cada usuários. Ainda assim a operação 

não é segura, isto porque o hash não informa o nome do verdadeiro titular da carteira em 

questão, senão da própria exchange que é quem a controla e é, na teoria, sua titular. Portanto, 

as exchanges poderão afirmar ter realizado uma transação com ativos criptografados sem 

que seja possível comprovar esta operação, de modo que a plataforma poderá enviar o 

mesmo hash como comprovante a mais de um usuário, sem que haja qualquer órgão capaz 

de fiscalizar tais operações.  

No caso das exchanges centralizadas, a situação é ainda mais complexa quando se 

fala, por exemplo, em verificação das condições em que a operação foi realizada e se foi a 

melhor possível. Na realidade, em teoria, se a operação foi realizada na exata condição 

requerida pelo investidor. No entanto, se a ordem colocada for para que seja realizada ao 

preço médio de mercado indicado pela exchange, não será possível auferir se esse custo era 

efetivamente o melhor em um dado momento, considerando a grande quantidade de 

exchanges e espaços de listagem privados hoje disponíveis para uso. Esse é um problema 

comum no caso de países em que há diversos espaços de Bolsa ou de compra e venda de 

títulos e valores mobiliários, o qual é resolvido justamente pela regra relativa à melhor 

execução das ordens com base em determinados critérios. No entanto, em se tratando de um 

espaço essencialmente privado e ainda sem qualquer intervenção estatal, a execução de uma 

ordem a mercado ainda é um problema, pois as plataformas que realizam maior volume de 

operações por dia e que, portanto, são mais líquidas conseguem taxas de condições de 

execução melhores do que as outras.  

Isso se soma ao fato de não ser possível às exchanges centralizadas cumprirem o 

disposto no artigo 20, inciso III, da ICVM 505. Esse inciso determina que seja assegurado ao 

cliente informações a respeito dos diferentes mercado em que os valores mobiliários objeto 

da ordem podem ser negociados. Isso é impossível justamente porque a listagem de 

diferentes mercados são mercados concorrentes, de modo que a confusão entre corretor e 

Bolsa em só uma figura determina que a cotação será aquela da exchange escolhida pelo 

investidor, cabendo a este fazer uma possível pesquisa de mercado antes de iniciar as 

atividades.  

Portanto, a responsabilidade que tais plataformas assumem está limitada à atividade 

de disponibilização/fornecimento de espaço virtual para a negociação direta entre usuários, 
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não podendo ser responsabilizada por perdas, anos, prejuízos, etc. que venham a ser 

imputados aos usuários em decorrência de negociações mal-                           -sucedidas.314 

O mesmo se pode falar em relação às descentralizadas, já que estas poderão fazer 

uma cotação do valor do ativo a mercado de uma forma automatizada e que congregue mais 

informações. No entanto, ainda assim, estar-se-á tratando de um mercado privado e sem 

qualquer obrigação de realizar a cotação de ativos para que uma ordem seja executada nas 

melhores condições possíveis. Imagina-se que casos muito destoantes no valor de compra 

e/ou venda de um ativo ensejem em possíveis situações de indenização para o investidor, o 

que deverá ser querido por intermédio da justiça comum. De toda sorte, não há nenhuma 

determinação legal nesse sentido, a não ser a obrigação geral de atuar de boa-fé nas relações 

contratuais, conforme o disposto no artigo 422 do Código Civil, sendo esse um risco do usuário 

de tais plataformas.  

Os critérios para a determinação do que seria a melhor forma de melhor execução de 

uma ordem no mercado tradicional dizem respeito a critérios objetivos e específicos desse 

mercado. Em se tratando das plataformas destinadas a transações com criptoativos, uma 

possível forma de amenizar a vulnerabilidade a que o investidor é submetido por desconhecer 

a cotação de outras plataformas, seja por falta de conhecimento do mercado, seja porque não 

compreende seu funcionamento, seria imputar às plataformas que fizessem uma média dos 

valores dos ativos para que uma ordem a mercado fosse executada entre as melhores 

condições possíveis. No entanto, nesse caso, seria necessário estabelecer novos critérios 

que determinassem o que seria o dever de melhor execução, dado que é evidente que a 

cotação de um ativo em uma exchange centralizada seria diferente das descentralizadas. No 

último caso, porque  tudo ocorre em blockchain, pois é mais fácil fazer um sistema 

interoperacional para realizar apenas uma cotação para todas as operações com 

determinados ativos.  

                                                
314 “O Usuário reconhece e aceita que, ao realizar negociações com outros Usuários, o faz por sua 
conta e risco, reconhecendo a MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. apenas como 
fornecedora de serviços de disponibilização de espaço virtual para negociação entre os Usuários. Em 
nenhum caso, a MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. será responsável por quaisquer 
perdas, danos, prejuízos ou lucros cessantes que o Usuário possa sofrer devido às negociações 
realizadas ou não realizadas através do Site”. (MERCADO BITCOIN. Termo de Uso. Disponível 
em: <https://www.mercadobitcoin.com.br/termo>. Acesso em 25 jan. 2019.) Na mesma linha dispõe o 
“Termo de Uso” da Foxbit: “Através dos Serviços providos pela Plataforma, a Foxbit oferece uma 
plataforma para compra e venda de Criptomoedas pelo Usuário, transações estas efetuadas pelos 
próprios Usuários, possibilitando que os mesmos negociem entre si diretamente, sem que a Foxbit 
participe do contato, negociação ou efetivação destas negociações, caracterizando a Foxbit apenas 
como mantenedora da Plataforma que possibilita as negociações. (...) 4.6.5. A Foxbit não detém 
quaisquer responsabilidades sobre as Ordens de Compra e Venda dos Usuários, sendo mera 
mantenedora da Plataforma. (...) 4.7.2. O valor da compra da Criptomoeda é estabelecido pelos 
próprios Usuários envolvidos na transação em questão sem qualquer envolvimento da Foxbit.”. 
(FOXBIT. Termo de Uso. Disponível em: <https://foxbit.com.br/termos-uso/>. Acesso em: 25 jan. 
2019.)  
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Já no caso das centralizadas, a questão é muito mais particular de negócio, o que varia 

muito de uma para outra, havendo a possibilidade de a exchange internalizar ordens e, ao 

final, realizar compensações, executando apenas as ordens necessárias, visando ao 

pagamento de uma menor taxa de mineração; ou realizar a transferência do ativo apenas 

quando do pedido de retirada pelo usuário, o que é mais comum. As formas para a fiscalização 

da execução de ordens é bastante complicada, pois envolveria muita intervenção em uma 

atividade essencialmente privada e realizada pelas de plataformas tecnológicas. Já os 

critérios para a determinação do que seria a melhor execução também devem ser repensados 

para esse mercado, criando-se determinações a serem internalizadas nos códigos internos 

das plataformas e nas normas de compliace.  

Acredita-se que a criação de um dever de melhor execução análogo e bem adaptado 

à realidade das criptoexchanges poderia ser de grande validade aos investidores, dado que 

a eles são dadas muitas opções de tipos de ordens315 a serem executadas, principalmente no 

caso das descentralizadas, em que basta a programação de um contrato inteligente, o qual 

poderá usar dados externos, por exemplo, na determinação do valor de mercado, sem que, 

na verdade, os investidores tenham um real conhecimento do mercado e sem que possam 

fiscalizar o que está sendo feito com seus ativos. Seria uma medida altamente protetiva e 

benéfica aos investidores. A isso se soma o fato de que, no caso das plataformas, não há um 

ente responsável pela fiscalização e monitoramento do mercado, o que torna ainda mais difícil 

garantir que os interesses do investidor sejam protegidos.  

Outra possibilidade é a de entender que, neste novo modelo de transações, utilizando 

o blockchain, o qual preza pela não intermediação, a obrigação de observar as condições em 

que as ordens serão executadas são do próprio investidor. Desta feita, ao optar por colocar 

uma ordem a mercado, o investidor estará voluntariamente assumindo o fato de que o valor a 

mercado é o valor de cotação daquela única plataforma e não do mercado como um todo. Ou 

seja, deixa de ser responsabilidade da plataforma buscar as melhores condições para 

executar uma ordem. No entanto, para isso, entender-se-á que o investidor não é vulnerável 

ao ponto de não compreender que a cotação varia de uma plataforma para a outra, por 

exemplo. Além disso, no modelo de plataformas centralizadas, o investidor não pode fiscalizar 

                                                
315 Diversas são as possibilidades quanto aos modelos e às formas de ordens permitidas em cada uma 
das exchanges. Por exemplo, a Bitfinex, uma das maiores exchanges centralizadas do mundo, diz 
aceitar (i) ordem limite, a qual pode ser executada apenas por um preço específico; (ii) ordem a mercado 
que deverá ser executada de imediato; (iii) stop order, a qual será executada quando o mercado atingir 
certo patamar; (iv) trailing stop, será executada quando chegar ao price difference, ou seja, o preço no 
sentido contrário ao da ordem atingir um patamar, e serve para maximizar o lucro e limitar as perdas 
quando o preço do ativo cair; (v) fill or kill, ordem que somente é preenchida por completo ou cancelada; 
(vi) ordem que uma cancela a outra, sendo uma junção de limit com stop order; (vii) post only e (viii) 
hidden order. (BITFINEX. Terms of Service. Disponível 
em: <https://www.bitfinex.com/legal/terms>. Acesso em: 25 jan. 2019.)   
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nem ter certeza de que cada operação foi realmente realizada, o que dificulta o controle das 

condições da operação. A supressão da figura da Bolsa que supervisiona as corretoras causa 

aqui, mais uma vez, um efeito de retirada de um dos graus de proteção do investidor, dado 

que caberia a esta figura o dever de conferir as ordens, verificar se não há práticas ilícitas e 

se a ordem foi executada nas melhores condições possíveis naquele momento, analisando, 

inclusive, se a ordem não foi preterida.  

 Em se aplicando a legislação consumerista nessa relação, as implicações seriam 

outras, sendo necessário tornar as informações quanto às diferentes cotações de valores nas 

mais variadas plataformas públicas e notórias aos usuários da exchange. Ainda que não haja 

normas específicas para a proteção do investidor, todo o arcabouço já existente no tocante à 

responsabilidade civil, indenização e lei de proteção ao consumidor continua sendo aplicável. 

Desta feita, caso uma corretora tenha algum problema operacional que impeça o usuário de 

realizar uma operação no momento almejado, este poderá pedir indenização por perda de 

uma chance de negociar em determinadas condições de mercado. Não apenas no caso dos 

deveres de melhor execução, mas em relação a todas as atividades prestadas pelas 

plataformas, é importante lembrar que a legislação tradicional continua sendo aplicável e, 

portanto, o investidor não está de todo desprotegido.  

No entanto, as criptoexchanges buscam se proteger, deixando evidente em seus 

termos de uso quais obrigações assumem e quais não são de sua alçada. Esses termos 

necessariamente são aceitos para que os usuários se cadastrem e possam transacionar, o 

que justifica a possibilidade de as criptoexchanges negarem quaisquer outras 

responsabilidades perante o judiciário. De maneira geral, não elas dão qualquer garantia de 

que os negócios serão executados da melhor maneira, pois os serviços são ofertados apenas 

como estão, sem que se limitem a problemas ou situações futuras, nem mesmo são ofertados 

para um propósito específico.316  

3.4.3. Segregação de recursos  

                                                
316 A título de exemplo, tem-se o Termo de Uso da Bitfinex e da Binance: “Bitfinex - No Representations 
& Warranties by Bitfinex: Bitfinex makes no representations, warranties, or guarantees to you of any 
kind. The Site and the Services are offered strictly on an as-is, where-is basis and, without limiting the 
generality of the foregoing, are offered without any representation as to merchantability or fitness for 
any particular purpose”. E o da: “Binance - Binance will provide Binance Service at an “as is” and 
“commercially available” condition, and does not offer any form of warranty with regards to the Service’s 
reliability, stability, accuracy and completeness of the technology involved. Binance serves merely as a 
venue of transactions where coin-related information can be acquired and coin-related transactions can 
be conducted. Binance cannot control the quality, security or legality of the coin involved in any 
transaction, truthfulness of the transaction information, or capacity of the parties to any transaction to 
perform their obligations under the rules. You must carefully consider the associated investment risks, 
legal status and validity of the transaction information and investment decisions prior to your use of the 
Binance Services provided”. (BITFINEX. Terms of Service. Disponível em: < 
https://www.bitfinex.com/legal/terms>. Acesso em: 25 jan. 2019). 
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A. Mercado de Capitais tradicional: corretoras e Bolsa 

A segregação entre os recursos de titularidade da instituição intermediária do mercado 

de capitais e de seus clientes se monstra imperiosa no mercado tradicional, sempre tendo em 

vista a necessidade de proteção do investidor e de garantia de que, mediante à manutenção 

dos recursos em nome do investidor, não haveria qualquer problema envolvendo a instituição 

contratada no caso de penhora de valores, por exemplo. Além disso, essa questão está 

diretamente relacionada à ideia de prevenção à lavagem de dinheiro, sendo possível 

identificar o usuário envolvido em cada operação e a origem dos recursos. 

A prática demonstra que, ao contratar os serviços de uma corretora de valores 

mobiliários, o usuário enviará os recursos para uma conta registrada em seu próprio nome, 

ou seja, de sua titularidade e cuja movimentação caberá à corretora, mediante prévia ordem 

e autorização do usuário. Essa conduta decorre não apenas de determinações legais, mas 

também pode ser entendida como um dos desdobramentos das políticas de prevenção à 

lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, bem como de proteção do investidor no 

mercado de capitais.  

Nesse sentido, o artigo 14 da Resolução Bacen nº 1.655 obriga as corretoras a 

manterem um sistema de conta corrente não movimentável por cheque para registro das 

operações realizadas pelos clientes. Daqui, depreende-se a preocupação da autoridade 

regulatória de que seja mantido um registro das operações realizadas de cada cliente, de 

modo a monitorar eventuais condutas suspeitas e fora dos padrões de um perfil de investidor; 

além de trazer uma preocupação quanto à proteção do investidor para evitar furtos de custódia 

ou mesmo condutas lesivas por parte de uma corretora. 

A ICVM 505 determina que o intermediário deverá identificar o comitente final das 

ordens transmitidas ou repassadas, além das operações executadas, já que a compensação 

e a liquidação se farão possíveis apenas mediante referido registro nas câmaras, 

demonstrando a importância de identificação do usuário final das operações. Na sequência, 

o artigo 32 da mesma instrução diz ser de responsabilidade do intermediário manter o registro 

de conta corrente de todas as movimentações financeiras de seus clientes, ou seja, não basta 

a segregação, sendo necessário também fazer o registro de todas as operações e guardar 

tais registros para eventuais disputas futuras.  

No tocante à ideia de prevenção à lavagem de dinheiro, o capítulo VII da ICVM 505 

determina regras para o depósito de valores na conta da corretora, o que somente é possível 

mediante transferência bancária ou pagamento em cheques. Assim, o envio de recursos é 

rastreável, sendo possível identificar o sujeito títulos dos recursos.  

Além da corretora, a central depositária, que no caso brasileiro é parte da infraestrutura 

de Bolsa, também realiza atividade de custódia; neste caso, de ativos financeiros, sendo 
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importante a segregação de tais ativos. Essa central depositária,317  individualialmente, é 

regulada pela Instrução Normativa 541/2013, e seu acesso é tratado de modo mais particular 

pelo Manual de Acesso da BM&FBOVESPA. Antes da edição da Instrução 541, referidas 

organizações estavam reguladas pela Instrução 89 de 1988, sob o guarda-chuva da ideia de 

serviços escriturais,[2] mas, com a realização da Audiência Pública 06/2013 e edição da 

Instrução 541, as depositárias passaram a receber tratamento individualizado.  

A central depositária é estruturada por meio da segregação de contas de cada um dos 

indivíduos, ou seja, foi criada uma infraestrutura de contas de depósitos individualizadas em 

nome de cada um dos investidores, as quais serão movimentadas através de um sistema 

escritural de débito e crédito, e abertas ou movimentadas pelos custodiantes.318 A segregação 

dos ativos se dá por meio da constituição de contas individualizadas pela titularidade do 

investidor final. Ao agente de custódia caberá realizar os atos de identificação do investidor, 

e os atos almejados, dado que é o agente quem emitirá as instruções de movimentação com 

base nas ordens emitidas pelos investidores.319  

                                                
317 Para que se constitua uma depositária central, esta precisa, inicialmente, ser uma pessoa jurídica 
devidamente autorizada pela CVM a operar. Conforme a definição do art. 1o, §1º da IN 541, ela é 
responsável pela “guarda dos valores mobiliários”, pelo “o controle de titularidade dos valores 
mobiliários em estrutura de contas de depósito mantidas em nome dos investidores”, “imposição de 
restrições à prática de atos de disposição dos valores mobiliários, pelo investidor final ou por qualquer 
terceiro, fora do ambiente do depositário central”; e pelo “tratamento das instruções de movimentação 
e dos eventos incidentes sobre os valores mobiliários depositados, com os correspondentes registros 
nas contas de depósito”.  
318 ICVM 541/2013: “Art. 32. Os valores mobiliários devem ser mantidos pelo depositário central em 
contas de depósito individualizadas por investidor e movimentáveis a partir de crédito ou débito. §1º As 
contas de depósito devem ser abertas, em nome dos investidores, pelos custodiantes por eles 
contratados. §2º Incumbe aos custodiantes que prestam serviços para os investidores a realização de 
todos os atos de identificação destes perante o depositário central e de representação para a realização 
de atos relacionados ao depósito central, observadas as regras e procedimentos mínimos 
estabelecidos pelo depositário central. §3º No caso das operações compromissadas lastreadas em 
valores mobiliários realizadas entre bancos e seus clientes titulares de contas de depósito à vista, é 
autorizada a transferência dos valores mobiliários para uma conta especial de depósito do banco 
vendedor, observadas as seguintes condições: I - o depositário central deve ser capaz de individualizar 
e identificar os clientes que, em razão das operações referidas neste parágrafo, se tornem titulares dos 
valores mobiliários, que devem ser identificados pelo banco vendedor nos termos e condições 
especificados no Regulamento de Operações; II - a conta especial de depósito deve ser destinada 
exclusivamente a posições de clientes titulares de contas de depósito à vista, sendo segregada de 
outras contas destinadas a posições próprias do banco vendedor, inclusive em caso de insolvência, 
recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou falência da instituição; III - os valores mobiliários 
apenas podem retornar à posição própria do banco vendedor em caso de recompra; e IV - caso o banco 
vendedor não cumpra a obrigação assumida, os valores mobiliários devem ser transferidos para a conta 
de depósito que for indicada pelo correntista, observados os procedimentos estabelecidos no §4º. §4º 
O depositário central deve estabelecer em seu regulamento de operações, os prazos para a 
comunicação das operações realizadas nos termos do §3º e os procedimentos para a movimentação 
dos valores mobiliários, inclusive em caso de descumprimento da operação pelo banco vendedor”.  
319 ICVM 541/2013: “Art. 32. Os valores mobiliários devem ser mantidos pelo depositário central em 
contas de depósito individualizadas por investidor e movimentáveis a partir de crédito ou débito. §1º As 
contas de depósito devem ser abertas, em nome dos investidores, pelos custodiantes por eles 
contratados. §2º Incumbe aos custodiantes que prestam serviços para os investidores a realização de 
todos os atos de identificação destes perante o depositário central e de representação para a realização 
de atos relacionados ao depósito central, observadas as regras e procedimentos mínimos 
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A conta escritural tem como um de seus braços uma conta corrente comum para a 

transferência de recursos financeiros, em moeda corrente nacional, a qual precisa estar 

vinculada a uma instituição financeira.320 Atualmente, essa conta para a transferência de 

recursos financeiros está diretamente relacionada ao Sistema de Transferências de Recursos 

(STR), operado pelo Bacen, onde são realizadas as liquidações brutas, em tempo real, de 

todas as obrigações financeiras do país, sendo um de seus participantes as câmaras de 

compensação e liquidação. Assim, evita-se o furto, roubo ou mesmo a confusão de ativos e a 

inadimplência financeira da outra parte. A custódia precisa ser feita por instituição financeira 

na dicção do artigo 17 da Lei nº 4.595/1964. 

Nesse ínterim, ao depositário cabe realizar a conciliação diária das posições mantidas 

nas contas pelos investidores com aquelas de sua titularidade fiduciária, sempre considerando 

a necessidade de atualização das informações disponibilizadas ao público.321 Ou seja, as 

informações de titularidade de ativos devem ser sempre atualizadas e conciliadas entre o 

depositário, emissor e o escriturador, bem como com o custodiante, evitando que ativos 

inexistentes sejam transacionados. E, por último, atribui-se à central também uma função 

regulatória de fiscalização e supervisão de atividades.322 

                                                
estabelecidos pelo depositário central. §3º No caso das operações compromissadas lastreadas em 
valores mobiliários realizadas entre bancos e seus clientes titulares de contas de depósito à vista, é 
autorizada a transferência dos valores mobiliários para uma conta especial de depósito do banco 
vendedor, observadas as seguintes condições: I - o depositário central deve ser capaz de individualizar 
e identificar os clientes que, em razão das operações referidas neste parágrafo, se tornem titulares dos 
valores mobiliários, que devem ser identificados pelo banco vendedor nos termos e condições 
especificados no Regulamento de Operações; II - a conta especial de depósito deve ser destinada 
exclusivamente a posições de clientes titulares de contas de depósito à vista, sendo segregada de 
outras contas destinadas a posições próprias do banco vendedor, inclusive em caso de insolvência, 
recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou falência da instituição; III - os valores mobiliários 
apenas podem retornar à posição própria do banco vendedor em caso de recompra; e IV - caso o banco 
vendedor não cumpra a obrigação assumida, os valores mobiliários devem ser transferidos para a conta 
de depósito que for indicada pelo correntista, observados os procedimentos estabelecidos no §4º. §4º 
O depositário central deve estabelecer em seu regulamento de operações, os prazos para a 
comunicação das operações realizadas nos termos do §3º e os procedimentos para a movimentação 
dos valores mobiliários, inclusive em caso de descumprimento da operação pelo banco vendedor”. 
320 Essa era a única estrutura possível e utilizada até 2012, quando da reforma realizada pelo Bacen 
no sentido de criar o Sistema de Transferência de Recursos, o qual alterou em grande parte a 
infraestrutura de transferência para a execução de ordens.  
321  ICVM 541/2013: “Art. 38. O depositário central deve adotar procedimentos para assegurar a 
conciliação diária das posições mantidas nas contas de depósito detidas pelos investidores com a 
posição mantida em sua titularidade fiduciária. §1º O processo de conciliação deve assegurar que o 
total de valores mobiliários da mesma espécie e classe depositados nas contas de depósito seja igual 
à soma dos valores mobiliários constantes dos registros do emissor, do custodiante que presta serviços 
para o emissor ou do escriturador, conforme o caso, considerados os eventos incidentes sobre tais 
valores mobiliários. §2º O depositário central deve fornecer as informações necessárias para que os 
custodiantes, escrituradores ou emissores procedam à conciliação dos valores mobiliários mantidos 
nas contas de depósito com aqueles mantidos em seus registros. §3º O depositário central deve manter 
registro das atividades realizadas em seus sistemas, de modo a permitir a rastreabilidade das 
movimentações realizadas”.  
322 “monitorar o cumprimento das regras e dos procedimentos”(art. 40, I) da instrução; “julgar e impor 
penalidades decorrentes da violação às normas” do depositário (II); e “(...) zelar pela regularidade dos 
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As contas de custódia mantidas pelos agentes devem ser individualizadas para 

garantir a segurança do próprio investidor e dos seus ativos; e segregadas das contas do 

agente e de suas titularidades, o que evita que sejam feitos empréstimos não oficiais de ativos 

ou que sejam realizados empréstimos sem autorização dos investidores, o que pode, por sua 

vez, até mesmo levar à iliquidez de um titular, sem seu conhecimento prévio. 

Desta feita, o agente de custódia, uma vez autorizado, poderá realizar todos os atos 

necessários perante o depositário central e o seu sistema, representando o investidor com 

quem também mantém um contrato de prestação de serviços. Portanto, ele assume 

obrigações perante ambos, o depositário central e o investidor, seja por força de contrato ou 

da regulação.323 

O acesso ao sistema de depositário central somente é realizado por meio de um 

agente de custódia devidamente autorizado pela CVM, conforme o que já foi analisado, ou 

seja, o investidor contrata um custodiante que contratará os serviços da depositária central, 

porém todas as operações realizadas serão feitas diretamente em nome do investidor. De 

toda sorte, é obrigação da depositária identificar o beneficiário final do serviço, ou seja, os 

valores detidos e depositados são feitos diretamente em nome do investidor e não do agente 

de custódia contratado. Além deste, poderão ter acesso e contato com o depositário central 

os escrituradores e outros sistemas de negociação que queiram manter o contato com esse 

depositário.  

Por todo o exposto, entende-se que os agentes que realizam custódia de valores de 

terceiros assumem uma grande responsabilidade e, por isso, devem observar certos 

protocolos quanto à separação dos recursos próprios e de seus clientes. Isso porque não os 

agentes têm o direito nem a prerrogativa de expor seus clientes a riscos não assumidos 

quanto à perda dos ativos ou mesmo empréstimos não autorizados. 

B. Criptoexchanges: centralizadas e descentralizadas 

A custódia terceirizada é uma prática comum no mercado de criptoativos, conforme já 

analisado anteriormente, já que não é apenas uma característica das exchanges 

centralizadas, mas também está presente em grande parte das plataformas descentralizadas. 

No entanto, importa lembrar que as descentralizadas se propõe a chegar a um nível de 

desenvolvimento tecnológico, quando não mais farão a custódia de ativos dos usuários, para 

que então que se tornem totalmente descentralizadas. A custódia de ativos é um serviço de 

                                                
procedimentos internos, mediante inspeções periódicas nos sistemas e nos livros e registros, inclusive 
contábeis, vinculados à atividade de deposito centralizado (III)”.  
323  B3. Manual de Acesso. São Paulo, 28 ago. 2017. p. 8. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulamentos-e-manuais/acesso/>. Acesso em: 03 
mar. 2018. 
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centralização em que um agente assume obrigações e deveres em nome dos proprietários 

dos ativos. 

Importante pontuar que há dois tipos diferentes de custódia: de ativos criptografados 

e de moeda corrente nacional. Este último está presente, principalmente, nas exchanges 

centralizadas e que se preocupam com a entrada de usuários no mundo de criptoativos e, por 

isso, aceitam que os usuários realizem o depósito de moeda corrente nacional para posterior 

compra de criptoativos por meio da plataforma. 

A custódia de moeda corrente nacional é uma das maiores preocupações que se tem 

hoje no mercado financeiro clássico, não apenas por ser um potencial violador de direitos e 

proteção do usuário, como também por ser um problema quanto às politicas de prevenção à 

lavagem de dinheiro e aos consequentes requisitos de KYC a que os bancos são submetidos. 

A plataforma terá uma ou mais contas correntes próprias em uma ou mais instituições 

financeiras tradicionais, não se verificando, aqui,  a segregação em contas escriturais em 

nome de cada cliente da plataforma, o que poderá, eventualmente, levar ao fechamento das 

contas por não se informar quem são os verdadeiros titulares dos recursos e a sua 

proveniência. 

A necessária e almejada segregação de contas escriturais é uma politica que vem 

sendo buscada pelas plataformas por meio das associações que as representam, a ABCB e 

a ABCripto, sem que tenham obtido sucesso até o momento. Portanto, essa é uma situação 

que deve ser considerada pelos entes reguladores quando da propositura de possíveis 

normas regulatórias para o setor. Não apenas porque a plataforma fica exposta, como seus 

próprios clientes também. É o que se deu no caso já citado da exchange que teve sua conta 

corrente bloqueada pela suspeita do envolvimento de um cliente em um possível esquema de 

pirâmide. Neste caso, os investidores tiveram seus recursos depositados bloqueados e o 

mesmo se deu com a exchange, mesmo que o dinheiro não fosse todo desse usuário 

processado por formar o esquema.  

De outro lado, a custódia dos ativos criptografados é uma prática comum e até mesmo, 

muitas vezes, buscada pelos investidores, em decorrência da possível segurança que há no 

armazenamento de ativos por terceiros especializados e profissionais, cujos protocolos de 

segurança vão muito além do potencial do investidor individual. O problema dessa prática é 

que, no mesmo sentido do que acontece com a moeda corrente nacional, a titularidade dos 

ativos passa para a exchange ou para a prestadora do serviço de custódia, de modo que, 

oficialmente, os ativos são de propriedade deste terceiro, o qual poderá movimentar os ativos 

por sua livre vontade, ainda que este assuma a obrigação contratual de não fazê-lo.  

Diferentemente do que acontece no mercado de capitais, em que há um agente 

responsável por fiscalizar a movimentação de ativos e a troca de titularidade na central 

depositária, isso não existe no caso dos criptoativos, o que dificulta o cuidado que se pode ter 
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em relação à titularidade e, com isso, aumenta-se a possível preocupação dos investidores. 

Desta feita, torna-se necessário que as exchanges mantenham um sistema de compliance 

interno e de banco de dados atualizado para que os usuários não sejam prejudicados por 

erros cometidos pelos custodiantes, até porque judicialmente é difícil a comprovação de 

titularidade dos ativos quando a custódia foi terceirizada e o ativo está sob a titularidade de 

um terceiro.  

A segregação em contas ou carteiras individualizadas poderia facilitar muito a questão, 

ainda que a movimentação dos ativos continuasse a depender exclusivamente da plataforma 

ou do agente responsável pela custódia, pois o banco de dados, blockchain, registraria a 

titularidade do ativo como pertencendo ao usuário.  

3.4.4. Deveres de suitability  

A. Mercado de Capitais tradicional: corretoras e Bolsa 

As corretoras assumem o papel de aferição e de verificação do perfil dos investidores 

tendo por objetivo a adequação dos produtos, serviços e operações a esse perfil. É necessário 

analisar, portanto, o tipo e a forma de risco a que o indivíduo está disposto a se sujeitar. Esse 

é o dever de suitability, o qual é tratado extensivamente na ICVM 539, sendo ele uma 

decorrência dos deveres de boa-fé, diligência e lealdade do intermediário dispostos no artigo 

2º da ICVM 505 de forma que se presta à proteção do investidor. Importa notar que a 

obrigação de aferição e adequação dos produtos é primeiro imposta aos intermediários do 

sistema de distribuição de ativos e não diretamente aos consultores e administradores de 

carteira, pois é uma obrigação distribuída na cadeia 

Essa obrigação é uma decorrência direta das falhas observadas no caso de um 

sistema regulatório baseado apenas na ideia de full disclousure,324 pois os investidores não 

são capazes de analisar e compreender todas as informações que estão disponíveis no 

mercado. Os intermediários, por isso, deverão buscar reduzir a assimetria informacional e, 

                                                
324 O princípio do full disclousure está diretamente relacionado à ideia norte-americana de que a 
regulação e a intervenção das autoridades reguladoras no mercado de valores mobiliários não se deve 
dar por meio de curadoria prévia, que determina quais ativos poderão ou não ser disponibilizados ao 
público. Na realidade, cabe ao órgão regulador apenas verificar se todas as informações que deveriam 
ser fornecidas pelas empresas emissoras o foram, ou seja, se constam nos formulários de referência e 
se estão sendo devidamente atualizadas. É a total transparência e fornecimento de informações sobre 
o projeto e o negócio em questão, bem como o andamento da empresa. Hoje, a regulação brasileira 
também tem por base essa ideia de fornecimento integral de informações e demonstrações financeiras 
ao mercado, aos investidores, como medida de proteção do investidor. Para mais informações, ver: 
GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Direito das minorias nas sociedades anônimas. In: Revista de 
Direito Mercantil, Industrial. São Paulo: Malheiros, n.º 65, 1986, p. 106-111; SZTAJN, Rachel. Direito 
societário e informação. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; 
GUERREIRO, Carolina Dias Tavares. Direito Empresarial e Outros Estudos em Homenagem ao 
Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013.  
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para além dessa função, assumem o papel de filtro das informações, tendo por obrigação 

verificar a adequação dos produtos e das operações ao perfil do investidor, o que se costuma 

chamar de suitability.325 

A ineficiência de um modelo regulatório baseado somente na busca pela total 

transparência dos emissores e prestação da maior quantidade de informação possível ao 

investidor se mostrou evidente após o processo de inovação dos produtos e ativos financeiros, 

mais especificamente quando da crise de 2008. 

A inovação financeira é uma resposta direta aos novos riscos e necessidades que 

surgiram com as mudanças no mercado e na economia a partir de 1970.326 Verifica-se a 

elevação na complexidade dos produtos financeiros disponíveis aos investidores, pois os 

produtos estavam interligados a mais de um setor do mercado financeiro, bancos e instituições 

do mercado de valores mobiliários, exigindo um maior cuidado. A crise de 2008 veio, então, 

para demonstrar a incompreensão dos investidores quanto aos produtos e investimentos que 

adquiriam, bem como a incapacidade e a despreocupação, naquele momento, dos 

intermediários e das instituições financeiras para a compreensão dos riscos envolvidos e do 

perfil de risco dos investidores. Esse descompasso entre as características dos produtos 

ofertados e o nível da sede por risco demonstrada pelos investidores,  bem como o 

descompasso entre os produtos que eram do interesse dos investidores e o que lhes era 

ofertado é que levou os órgãos internacionais, como a IOSCO, a sugerirem políticas para a 

instituição de regras rigorosas de suitability nos mais diversos países. 

Em 2013, então, a IOSCO reconheceu não ser possível aceitar que é de 

responsabilidade do investidor analisar as informações disponíveis no mercado e realizar um 

estudo dos produtos ofertados de forma a escolher aquele mais adequado ao seu perfil. Essa 

política e visão de mercado não eram mais condizentes com a complexidade dos produtos 

disponíveis. No documento publicado, o órgão reconhece que um sistema que confia 

                                                
325 WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de Capitais: fundamentos e desafios. São Paulo: Quartier 
Latin, 2018. p. 213-214.  
326 Na realidade, o processo de inovação financeira teve início, conforme apontado pela por July 
Wellisch, na década de 1970, quando se verificou um intenso processo de desregulação financeira nos 
Estados Unidos, além do fim das regras de controle cambial dispostas no acordo de Betton-Woods. 
Naquele momento, os agentes econômicos tiveram que se adaptar porque novos riscos e problemas 
surgiram, os quais requeriam novas soluções. Verificou-se um momento de intenso crescimento do uso 
de derivativos no mercado de câmbio, sendo esta a forma encontrada pelos agentes econômicos que 
tinham dívidas ou créditos em moeda estrangeira para mitigar e administrar o risco da variação cambial. 
A isso somou-se a crise do petróleo que afetou a economia global de modo geral, principalmente o 
comércio exterior, o que levou ao uso de novas formas de derivativos, ainda com a intenção de 
administração e controle da exposição aos riscos de variação. E, nesse caso, o mais utilizado foram os 
derivativos ligados às commodities. Outro fenômeno importante foi o aumento do uso de contratos para 
securitização de recebíveis, principalmente para atender às necessidades do crédito imobiliário. 
(WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de Capitais: fundamentos e desafios. São Paulo: Quartier 
Latin, 2018.) 
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piamente na full disclousure não atingirá os resultados esperados quanto à proteção do 

investidor, sendo necessário investir em análise de suitability.327 

Portanto, intermediários e, principalmente, corretoras assumiram uma importante 

função e responsabilidade em relação à suitability ao serem obrigados a fiscalizar as 

operações realizadas pelos seus clientes, devendo barrar ou reiterar os riscos caso uma 

operação não esteja adequada ao perfil do cliente. Ao final, o investidor poderá, ainda assim, 

optar por realizar a operação, mas, para tanto, deverá expressar sua vontade, autorizar a 

corretora e dizer estar ciente do risco.  

Entre as obrigações assumidas pelos intermediários, está a observação de critérios 

importantes a serem seguidos para a melhor aplicação de políticas para a verificação da 

adequação dos produtos ao perfil do investidor. Entre eles, estão: (i) classificação dos 

investidores, clientes, quanto a determinados critérios, devendo serem separados em grupos, 

conforme os riscos que aceitam correr; (ii) obrigações gerais independente da classificação 

do investidor; (iii) obrigações quanto à prestação de informações; (iv) proteção de 

investidores; (v) proteção quanto à adequação de produtos, principalmente quando 

recomendados por especialistas; (vi) regras de compliance internas, bem como políticas e 

procedimentos para verificação da suitability; etc.328 

A obrigação, então, começou sendo instituída pela NASDAQ, entidade 

autorreguladora do mercado de capitais nos Estados Unidos, por meio da Rule 310, 

determinando que, quando da recomendação de produtos, os intermediários deveriam 

analisar sua adequação às expectativas do investidor. Na Europa, o tema foi tratado pela 

Diretiva Europeia de Mercados e Instrumentos Financeiros, a Markets In Financial Instruments 

Directive (MiFID). Já no Brasil, desde a ICVM 306, havia a obrigação especificamente 

destinada aos administradores de carteira. Em 2007, o assunto voltou a ser discutido, e foi 

tratado diretamente no Edital de Audiência Pública 04/2009, o qual levou à edição da ICVM 

505. No entanto, optou-se por retirar a suitability dessa instrução, sendo tratada mais 

especificamente na ICVM 539.329  

Uma corretora que assume a função de administração de carteira eleva a sua 

obrigação de suitability, pois o poder último de decisão em relação aos investimentos do 

usuário é delegado para a corretora. Nesses casos, mostra-se imprescindível que a corretora 

conheça quais são os produtos que se adéquam ao perfil de risco do seu cliente. O 

                                                
327  IOSCO. Suitability Requirements With Respect to the Distribution of Complex Financial 
Products, 2013. Disponível em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD400.pdf>. 
Acesso em: 10 fev. 2019.  
328  IOSCO. Suitability Requirements With Respect to the Distribution of Complex Financial 
Products, 2013. Disponível em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD400.pdf>. 
Acesso em: 10 fev. 2019. 
329 WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de Capitais: fundamentos e desafios. São Paulo: Quartier 
Latin, 2018. p. 215-216. 
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conhecimento do cliente e a ICVM 539, que trata de suitability, ganharam importância com a 

crise de 2009, quando explodiram as políticas de suitability. A crise subprime foi a maior 

demonstração que tais sistemas não estavam funcionando.  

Cabe à corretora, por exemplo, fazer uma entrevista com o investidor, para aferir seu 

perfil de risco, anseios e objetivos com o investimento, seus conhecimentos sobre o mercado 

e a sua condição financeira. Essas obrigações estão relacionadas ao que a CVM, bem como 

a doutrina internacional de mercado, optou chamar de suitability, a qual foi introduzida por 

meio da ICVM 539.  

Esses deveres já tinham sido tratados na Audiência Pública nº 04/2007, quando se 

falava sobre a necessidade de se “verificar a adequação dos produtos ou serviços financeiros 

oferecidos ou recomendados a clientes por entidade integrantes do sistema de distribuição, 

administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários”. Ou seja, é dever 

das corretoras compreender as necessidades e os objetivos dos investidores, a fim de garantir 

a adequação dos produtos e serviços financeiros às necessidades, aos interesses e objetivos 

dos clientes.  

Nesse sentido, conforme determina a ICVM 539, as corretoras, como instituições do 

sistema de distribuição, somente podem realizar operações e prestar serviços quando tiverem 

verificado a adequação do perfil do cliente à operação ordenada.330 Essa obrigação recai, na 

realidade, sobre qualquer instituição pertencente ao sistema de distribuição, incluindo-se 

administradores de carteiras e analistas, por exemplo. Isso se justifica em razão da função de 

cada um dos agentes e do papel por eles desempenhado. O analista tem por finalidade 

recomendar investimentos ao cliente, para o auxiliar no processo de tomada de investimentos; 

por outro lado, o consultor deve assessorar o cliente na busca por produtos que atendam ao 

perfil deste; e o administrador de carteiras deve apenas gerir profissionalmente os recursos 

de seu cliente, o que, ao final, levará este a comprar e vender títulos e valores mobiliários. 

A aferição do perfil dos clientes, na dicção do artigo 2º da ICVM 539, é feita por meio 

da verificação da adequação do produto aos objetivos de investimento, aferição da situação 

financeira do indivíduo e sua compatibilidade com os produtos desejados, bem como é 

imprescindível que seja verificado em que medida o cliente possui conhecimento suficiente 

para compreender os riscos relacionados ao produto ou serviço escolhido.331 

                                                
330 “Art. 1º As pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores 
de valores mobiliários não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem 
que verifiquem sua adequação ao perfil do cliente. §1º As regras previstas na presente Instrução são 
aplicáveis às recomendações de produtos ou serviços, direcionadas a clientes específicos, realizadas 
mediante contato pessoal ou com o uso de qualquer meio de comunicação, seja sob forma oral, escrita, 
eletrônica ou pela rede mundial de computadores. §2º As regras previstas na presente Instrução devem 
ser adotadas para o cliente titular da aplicação.”  
331 “Art. 2º Para que o dever se verificação da adequação do perfil do cliente, os participantes do 
mercado devem verificar se: (i) o produto ou serviço é adequado aos objetivos de investimento do 
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Desta feita, será necessário formular um questionário contendo as seguintes 

informações: (i) o período em que deseja manter o investimento; (ii) as preferências 

declaradas em relação ao risco que está disposto a assumir; (iii) as finalidades do 

investimento; (iv) o valor das receitas que recebe regularmente; (v) o patrimônio do cliente; 

(vi) quais são as necessidades futuras, sabidas e conhecidas, do cliente. Além disso, para 

aferir o real conhecimento do investidor em relação ao mercado, é necessário perguntar com 

quais produtos e serviços ele tem familiaridade, quais são os valores e a frequência das 

operações que já realizou, e sua formação acadêmica.332  

De maneira geral, requerem-se informações do investidor, mas de forma direta, já que 

as corretoras não se prestam a uma aferição profunda do perfil psicológico do sujeito, 

contentando-se com as informações fornecidas. É evidente que o cliente assume a obrigação 

de dizer apenas verdades, mas caso queira manipular as respostas para mudar seu perfil, 

isso é totalmente possível. No entanto, o risco estará alocado no investidor e não nos 

intermediários. Assim, a análise de adequação decorre de uma combinação de análises das 

informações obtidas dos clientes e das características dos ativos a serem negociados ou 

recomendados.  

O funcionamento adequado da suitability exige uma estrutura regulatória que se divida 

em três atividades: (i) regras de conduta voltadas à análise do perfil do investidor e 

classificação dos produtos, além do dever de analisar a adequação do produto ao perfil do 

investidor; (ii) regras e procedimentos internos, estabelecidos pelos intermediários, para a 

verificação da adequação do produto e dos mecanismos de atualização das informações dos 

usuários; e (iii) mecanismos de fiscalização e punição pelo não cumprimento da suitability.333  

                                                
cliente; (ii) a situação financeira do cliente é compatível com o produto ou serviço; e (iii) o cliente possui 
conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto ou serviço.” 
332 “Art. 2º Para que o dever se verificação da adequação do perfil do cliente, os participantes do 
mercado devem verificar se: (i) o produto ou serviço é adequado aos objetivos de investimento do 
cliente; (ii) a situação financeira do cliente é compatível com o produto ou serviço; e (iii) o cliente possui 
conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto ou serviço. §1º Para 
cumprimento do disposto no inciso I, as pessoas referidas no art. 1º devem analisar, no mínimo: I - o 
período em que o cliente deseja manter o investimento; II - as preferências declaradas do cliente quanto 
à assunção de riscos; e III - as finalidades do investimento; §2º Para cumprimento do disposto no inciso 
II, as pessoas referidas no art. 1º devem analisar, no mínimo: I - o valor das receitas regulares 
declaradas pelo cliente;  II - o valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente; e III - a 
necessidade futura de recursos declarada pelo cliente. §3º Para cumprimento do disposto no inciso III, 
as pessoas referidas no art. 1º devem analisar, no mínimo: I - os tipos de produtos, serviços e operações 
com os quais o cliente tem familiaridade; II - a natureza, o volume e a frequência das operações já 
realizadas pelo cliente no mercado de valores mobiliários, bem como o período em que tais operações 
foram realizadas; e III - a formação acadêmica e a experiência profissional do cliente. §4º O disposto 
no inciso III do §3º não se aplica ao cliente pessoa jurídica. §5º No cumprimento do dever previsto no 
caput do art. 2º, as pessoas referidas no art. 1º devem considerar os custos diretos e indiretos 
associados aos produtos, serviços ou operações, abstendo-se de recomendar aqueles que, 
isoladamente ou em conjunto, impliquem custos excessivos e inadequados ao perfil do cliente.”  
333 WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de Capitais: fundamentos e desafios. São Paulo: Quartier 
Latin, 2018. p. 218. 
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Visando garantir que a avaliação das informações seja a mais precisa possível, as 

corretoras e os intermediários devem, também, fazer uma prévia classificação dos produtos e 

serviços ofertados conforme o risco envolvido, identificando quais características de perfis de 

investidores estariam de acordo com esses produtos.334 

Um ponto importante a ser considerado é que não basta a corretora pedir essas 

informações quando do cadastro do cliente, se ela não for capaz de tratá-las e atualizá-las, 

além de ser necessário ter um controle interno do intermediário para garantir que os passos 

de verificação sejam observados, bem como aferir a efetividade do controle interno.335  

Verificado o perfil, os intermediários não poderão recomendar produtos não 

adequados. Caso não seja possível identificar o perfil do investidor em decorrência da 

ausência de informações necessárias e/ou suficientemente atualizadas, ao corretor somente 

será facultada a possibilidade de recomendação de produtos mais conservadores em relação 

ao risco.336 No caso de informações desatualizadas ou na falta destas, o corretor deverá isso 

informar ao cliente, bem como alertá-lo dos riscos da operação e da possível inadequação ao 

seu perfil de risco. Nesses casos, será necessário que o investidor dê uma declaração 

expressa de que está ciente da ausência, desatualização ou inadequação do perfil e que ainda 

assim quer realizar a operação em questão.337 

                                                
334 ICVM 539: “Art. 4��Com o objetivo de atender às obrigações contidas no art. 2º, as pessoas 
referidas no art. 1º�devem analisar e classificar as categorias de produtos com que atuem, identificando 
as características que possam afetar sua adequação ao perfil do cliente.  Parágrafo único. Na análise 
e classificação das categorias de produtos devem ser considerados, no mínimo:  I - os riscos associados 
ao produto e seus ativos subjacentes; II - o perfil dos emissores e prestadores de serviços associados 
ao produto; III - a existência de garantias; e IV - os prazos de carência”.  
335 “Art. 7º As pessoas mencionadas no art. 1º desta Instrução que se organizarem sob a forma de 
pessoa jurídica ficam obrigadas a: I - estabelecer regras e procedimentos escritos, bem como controles 
internos passíveis de verificação, que permitam o pleno cumprimento do dever de verificação da 
adequação referido no art. 1º; II - adotar políticas internas específicas relacionadas à recomendação 
de produtos complexos, que ressaltem: a) os riscos da estrutura em comparação com a de produtos 
tradicionais; e b) a dificuldade em se determinar seu valor, inclusive em razão de sua baixa liquidez; e 
III - indicar um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta 
Instrução.”   
336 ICVM 539: “Art. 5º É vedado às pessoas referidas no art. 1º recomendar produtos ou serviços ao 
cliente quando: I - o perfil do cliente não seja adequado ao produto ou serviço; II - não sejam obtidas 
as informações que permitam a identificação do perfil do cliente; ou III - as informações relativas ao 
perfil do cliente não estejam atualizadas”.  
337 “Art. 6º Quando o cliente ordenar a realização de operações nas situações previstas nos incisos I a 
III do art. 5º, as pessoas referidas no art. 1º devem, antes da primeira operação com a categoria de 
valor mobiliário: I - alertar o cliente acerca da ausência ou desatualização de perfil ou da sua 
inadequação, com a indicação das causas da divergência; e II - obter declaração expressa do cliente 
de que está ciente da ausência, desatualização ou inadequação de perfil. Parágrafo único. As 
providências exigidas no caput são dispensadas quando o cliente estiver, comprovadamente, 
implementando recomendações fornecidas por consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM.”  
338 “Art. 9º A obrigatoriedade de verificar a adequação do produto, serviço ou operação não se aplica 
quando: I - o cliente for investidor qualificado, com exceção das pessoas naturais mencionadas no 
inciso IV do art. 9º-A e nos incisos II e III do art. 9º-B; II - o cliente for pessoa jurídica de direito público; 
III - o cliente tiver sua carteira de valores mobiliários administrada discricionariamente por administrador 
de carteiras de valores mobiliários autorizado pela CVM; ou IV - o cliente já tiver o seu perfil definido 
por um consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM e esteja implementando a recomendação 
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A atualização do perfil do investidor deve ser feita, da mesma forma que o cadastro de 

clientes, no máximo a cada 24 meses, o que também deverá ser realizado em relação à 

análise de risco dos produtos e serviços ofertados.  

A ICVM 539 traz exceção à necessidade de verificação e adequação dos produtos ao 

perfil do investidor no caso de um investidor qualificado, pessoa jurídica de direito público, ou 

de investidor comum, cujas operações sejam devidamente aconselhadas por administradores 

de carteiras que já tenham realizado a análise do seu perfil.338 Na realidade, isso só confirma 

a regra de que a suitability serve justamente para a proteção do investidor, a fim de evitar que 

o seu desconhecimento o leve a realizar investimentos demasiadamente arriscados e em 

desacordo com o seu perfil, de modo que suas perdas sejam grandes e inesperadas.  

A Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais (AMBIMA) 

lançou, em 2014, um guia de prevenção à lavagem de dinheiro no qual tratou da necessidade 

de estabelecimento de um processo de know your client, ou seja, um processo para conhecer 

os clientes, a fim de se adequarem os investimentos e as propostas de produtos às 

características individuais de cada um.339 Isso busca evitar que o cliente utilize as instituições 

para a prática de atividades ilegais ou impróprias, bem como adote procedimentos para 

renovação periódica das informações nos termos dos artigos 3ºA e 3º da ICVM 301, conforme 

já mencionado. É interessante que o guia traz a ideia de que haja sempre a possibilidade de 

se vetar o relacionamento com determinados clientes caso sejam identificados riscos 

envolvidos nessa relação.  

B. Criptoexchanges: centralizadas e descentralizadas 

                                                
por ele fornecida. §1º Na hipótese do inciso IV, as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do 
sistema de distribuição devem exigir do cliente a avaliação de seu perfil feita pelo consultor de valores 
mobiliários. §2º A dispensa prevista no inciso IV não se estende aos casos em que os produtos, serviços 
e operações comandados pelo cliente não se relacionem diretamente à implementação de 
recomendações do consultor por ele contratado.”  
 338 “Art. 9º A obrigatoriedade de verificar a adequação do produto, serviço ou operação não se aplica 
quando: I - o cliente for investidor qualificado, com exceção das pessoas naturais mencionadas no 
inciso IV do art. 9º-A e nos incisos II e III do art. 9º-B; II - o cliente for pessoa jurídica de direito público; 
III - o cliente tiver sua carteira de valores mobiliários administrada discricionariamente por administrador 
de carteiras de valores mobiliários autorizado pela CVM; ou IV - o cliente já tiver o seu perfil definido 
por um consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM e esteja implementando a recomendação 
por ele fornecida. §1º Na hipótese do inciso IV, as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do 
sistema de distribuição devem exigir do cliente a avaliação de seu perfil feita pelo consultor de valores 
mobiliários. §2º A dispensa prevista no inciso IV não se estende aos casos em que os produtos, serviços 
e operações comandados pelo cliente não se relacionem diretamente à implementação de 
recomendações do consultor por ele contratado.”  
339 AMBIMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE 
CAPITAIS. Guia de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no 
Mercado de Capitais Brasileiro. 2014. Disponível em: 
<http://www.anbima.com.br/data/files/A8/96/7B/01/B78C7510E855FB75862C16A8/ANBIMA-Guia-
PLD_1_.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2019.    
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As plataformas de negociação de ativos criptografados não assumem o papel de 

recomendação de ativos nem mesmo de controle de risco e perfil do investidor. Em primeiro 

lugar, cumpre pontuar que todos os ativos criptografados envolvem alto grau de risco se 

comparado com investimentos ortodoxos ou mesmo de médio risco, já que têm sua cotação 

dependente de fatores ainda não determinados. Desta feita, apesar de determinados ativos 

criptografados envolverem mais de um fator surpresa na determinação do seu valor e 

consequente liquidez futura, todos são altamente voláteis e, muitas vezes, os fatores que 

influenciam sua cotação são, até mesmo, desconhecidos.  

Portanto, desde um primeiro momento, presume-se que o indivíduo que opta por 

negociar ativos criptografados, e realizar operações por meio das plataformas tanto 

centralizadas quanto descentralizadas, conhece as peculiaridades dos ativos e é do seu perfil 

arriscar-se. Apesar de não ser obrigação das plataformas alertar os indivíduos quanto à 

volatilidade dos ativos e às incertezas a eles atreladas, a maioria das plataformas buscar 

alertar, por meio de seus termos de uso ou declaração de declarações específicas, os riscos 

envolvidos. Entre eles, estão o risco de mercado, mas caso o sujeito não esteja disposto a 

perder todo o investimento, não deverá entrar no mundo de ativos criptografados; risco de 

liquidez, já que não há qualquer garantia de que sempre haverá mercado para comprar e 

vender determinado ativo; risco legal, pois não há determinações sobre qual é o tratamento 

jurídico dos ativos criptografados, bem como a regulação aplicável; risco de negociação.340  

As exchanges nem mesmo assumem o risco e a obrigação de cuidado para com os 

investidores, pois não entendem ser este um dever que possa lhes ser imputado na medida 

em que são apenas plataformas de aproximação de indivíduos. Desta feita, nem mesmo as 

exchanges analisam o risco envolvido em cada ativos e apenas buscam alertar que todos os 

                                                
340 “Trading and financing trades in Digital Tokens entails certain risks. This risk disclosure statement 
cannot and does not disclose all risks and other aspects involved in holding, trading, or engaging in 
financing or financed transactions in Digital Tokens. Risks include, but are not limited to, the following: 
Market Risk: The market for Digital Tokens is still new and uncertain. No-one should have funds invested 
in Digital Tokens or speculate in Digital Tokens that she is not prepared to lose entirely. Liquidity and 
Listing Risk: Markets for Digital Tokens have varying degrees of liquidity. Some are quite liquid while 
others may be thinner. Thin markets can amplify volatility. There is never a guarantee that there will be 
an active market for one to sell, buy, or trade Digital Tokens or products derived from or ancillary to 
them. Furthermore, any market for tokens may abruptly appear and vanish. Legal Risk: The legal status 
of certain Digital Tokens may be uncertain. This can mean that the legality of holding or trading them is 
not always clear. Whether and how one or more Digital Tokens constitute property, or assets, or rights 
of any kind may also seem unclear. Participants are responsible for knowing and understanding how 
Digital Tokens will be addressed, regulated, and taxed under applicable law. Exchange Risk 
(Counterparty Risk): Having Digital Tokens on deposit or with any third party in a custodial relationship 
has attendant risks. These risks include security breaches, risk of contractual breach, and risk of loss. 
Participants should be wary of allowing third parties to hold their property for any reason. Trading Risk: 
Participants in any Digital Tokens market are warned that they should pay close attention to their position 
and holdings, and how they may be impacted by sudden and adverse shifts in trading and other market 
activities.” (BITFINEX. Risk Disclosure Statement. Disponível em: 
<https://www.bitfinex.com/legal/risk>. Acesso em: 18 fev. 2019.)  
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investimentos são arriscados, na esteira do que fazem as agências reguladoras, como a 

SEC,341 a CVM342 e a IOSCO.343 Assim, buscam chamar atenção dos investidores para 

possíveis indícios de que os ativos em questão estaria relacionados a alguma fraude, não 

sendo minimamente seguros, como é o caso daqueles que garantem retorno certo.  

No entanto, ainda que o risco seja elevado, poder-se-ia pensar em um possível alerta 

do alto risco envolvido nesse “produto único”, os ativos criptografados. De toda sorte, para 

além do risco do próprio produto, a transação por meio de plataformas também expõe os 

investidores a outra forma de risco que merece ser análise quando se fala se suitability: o 

risco operacional do negócio. Na esteira do que já foi analisado ao longo deste trabalho, as 

plataformas, tanto centralizadas quanto descentralizadas, são alvos constantes de invasão de 

hackers, poderão ter suas contas correntes bloqueadas, o que afetará, em última instância, 

os usuários e, ainda, poder-se-ão verificar situações de furto de custódia. Assim, são 

inegáveis as possíveis perdas que estão relacionadas às transações por meio de plataformas, 

o que justificaria certa análise do perfil do investidor.  

Outro fator que contribui para que não se faça a análise de adequação do perfil é o 

fato de que as plataformas brasileiras não assumem a função de consultoras de 

investimentos. As negociações e escolhas são feitas por conta e risco do usuário,344 pois é 

ele quem tem a obrigação de analisar as informações relativas aos criptoativos em questão.345 

                                                
341 Em julho de 2017, a SEC se manifestou acerca da forma de averiguação da natureza jurídica do 
token como valor mobiliário, para o que se verificou a dependência de um critério de essência sobre a 
forma, ou seja, da averiguação dos fatos e circunstâncias e da realidade econômica da transação. 
(SECURITIES AND EXCHANGE COMMISION. SEC Issues Investigative Report Concluding DAO 
Tokens, a Digital Asset, Were Securities. In: Press Release, p. 131, 25 jul. 2017. Disponível em: 
<https://www.sec.gov/news/press-release/2017-131>. Acesso em: 18 fev. 2019.) Na mesma data, um 
informativo com várias dicas foi divulgado aos investidores norte-         -americanos: SECURITIES AND 
EXCHANGE COMMISION. Investor Bulletin: initial coin offerings, 25 jul. 2017. Disponível em: 
<https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferings>. Acesso em: 18 fev. 2019. O 
que foi reforçado por meio de outro comunicado: CLAYTON, Chairma Jay. Statement on 
Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings. In: U.S. Securities and Exchange Comission,  11 dez. 
2017. Disponível em: <https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-clayton-2017-12-11>. 
Acesso em: 18 fev. 2019.  
342 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Initial Coin Offerings (ICOs): FAQ da CVM a respeito 
do tema, 16 nov. 2017. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171116-
1.htm/l>. Acesso em: 18 fev. 2019.  
343 IOSCO. IOSCO Board Communication on Concerns Related to Initial Coin Offerings (ICOs). 
Disponível em: <https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS485.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2019.  
344 “4.5.4. A Foxbit não é uma consultoria de investimentos, tampouco seus Serviços implicam qualquer 
tipo de consultoria sobre investimentos e/ou aplicação em Criptomoedas, sendo que o Usuário o faz 
por sua conta e risco. A Foxbit sugere que seus Usuários se informem sobre o funcionamento de 
Criptomoedas, sua valorização, oscilação e formas de investimentos antes de utilizar a Plataforma. 
4.6.5. A Foxbit não detém quaisquer responsabilidades sobre as Ordens de Compra e Venda dos 
Usuários, sendo mera mantenedora da Plataforma.” (FOXBIT. Termos de Uso. Disponível em: 
<https://foxbit.com.br/termos-uso/>. Acesso em: 18 fev. 2019.) 
345 BIT-Z: “Users should carefully read all the information contained in the transaction information, 
including, but not limited to, the virtual currency price, the commission amount, the handling fee, the 
buying or selling direction, and the user's full acceptance of the transaction, while browsing the virtual 
currency transaction information on the Bit-Z trading platform. The information contained in the entire 
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Além disso, as plataformas, tanto centralizadas como descentralizadas, em um primeiro 

momento, não fazem o controle de quais ativos são negociados pelos usuários, nem mesmo 

os valores das transações são considerados. No entanto, o risco envolvido em negociações 

por meio de plataformas centralizadas é menor do que no caso das centralizadas, pois estas 

têm uma limitação tecnológica para aceitar diferentes ativos e, muitas vezes, acaba lidando 

apenas com dois ou três protocolos de blockchain.  

Já as descentralizadas fazem a ponte entre mais de um protocolo, e na maioria das 

vezes aceitam ativos independente de um processo de curadoria para compreensão do tipo 

de ativo em questão, o nível de desenvolvimento da empresa por trás do ativos e sua 

funcionalidade. Estas também não possuem nenhuma forma de controle nem em relação ao 

usuário que transaciona, nem em relação à transação em si, de modo que não possuem um 

ente centralizador de informações. Assim, políticas de suitability se mostram incompatíveis 

com este modelo de negócio, cabendo aos órgãos reguladores dar o alerta em relação ao alto 

risco envolvido na negociação de criptoativos.  

3.4.5. Ressarcimento de prejuízos  

A. Mercado de Capitais tradicional: Bolsa e corretora 

Considerando o compartilhamento de responsabilidades existente entre a entidade 

administradora de Bolsa e os participantes da negociação (Bolsa), tem-se que os investidores 

podem solicitar ressarcimento de prejuízos durante a transação de ativos, mecanismo este 

criado pela entidade da Bolsa destinada à supervisão de mercado, a Bovespa Supervisão de 

Mercado (BSM). Esse mecanismo (MRP) serve para investidores que sofrem algum tipo de 

prejuízo em decorrência de alguma ação ou omissão da corretora nas relações que 

estabelecem ao realizarem negociações em Bolsa ou utilizarem os serviços de custódia.  

Portanto, é um instrumento que busca assegurar a indenização de danos decorrentes 

de condutas ou omissão de participantes do mercado nas atividades de intermediação, 

especialmente no caso de inexecução ou infiel execução de ordens, uso inadequado dos 

títulos ou de valores mobiliários, entrega ao investidor de valores mobiliários ilegítimos ou no 

caso de encerramento repentino de atividade.  

O ressarcimento de prejuízos, portanto, acontece apenas em situações restritas e o 

valor máximo de ressarcimento é limitado a R$120.000,00 por ocorrência.346 O requerimento 

                                                
contents can click on the button after the transaction”. (BIT-Z. Terms of Use. Disponível em: 
<https://www.bit-z.com/terms?welcome> . Acesso em: 18 fev. 2019).  
346  Regulamento do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo: “Art. 3º O valor máximo de 
ressarcimento de Prejuízos pelo MRP será de R$120.000,00 por Reclamante, em cada ocorrência a 
que se refere o artigo 2°. Parágrafo único. Considera-se como uma única ocorrência, sujeita ao limite 
de ressarcimento estipulado no caput, o conjunto de negócios de compra, venda ou empréstimo de 
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pode ser feito diretamente pelo investidor, em um prazo máximo de até 18 meses da 

ocorrência do fato, por meio do encaminhamento desse pedido à BSM, o que hoje é feito de 

forma eletrônica.347 Esse pedido deverá conter o mínimo de informações sobre o prejuízo, a 

instituição que o causou e a condições em que isso ocorreu. 

Cabe à corretora informar o cliente sobre a possibilidade de se requerer ressarcimento, 

bem como a forma de acesso ao mecanismo de ressarcimento de prejuízo estabelecido pela 

entidade administradora de mercado, conforme o determinado pelo artigo 31 da ICVM 505. 

Apesar de, em um primeiro momento, a existência desse mecanismo parecer um grande 

avanço e ser capaz de conter muitos dos possíveis danos decorrentes das atividades e 

negociações realizadas em Bolsa, é importante pontuar que muitos autores vêm 

demonstrando interesse no tema em decorrência do fato de que o MRP tem servido pouco 

aos investidores.348 

B. Criptoexchanges: centralizadas e descentralizada 

A forma de organização das criptoexchanges centralizadas e descentralizadas não 

prevê mecanismos para o ressarcimento de prejuízos que decorram de problemas 

relacionados a destoantes do assumido como obrigações pelas plataformas. Portanto, para 

que um investidor seja ressarcido e/ou indenizado, é necessário que este recorra diretamente 

ao judiciário local, seguindo o mesmo procedimento de qualquer dano decorrente de ilícitos 

civis ou consumeristas. Importante notar que a dificuldade de se perseguir uma indenização 

se agrava no caso de plataformas cujo termo de uso contenha, por exemplo, cláusulas de 

eleição de foro ou mesmo cláusulas arbitrais, as quais costumam existir em países 

estrangeiros ou de difícil acesso ao investidor brasileiro. 

No entanto, deve-se questionar se haveria alguma hipótese de se pensar em um 

mecanismo de ressarcimento de prejuízos no modelo daquele proposto no mercado de 

capitais tradicional. Isso porque o modelo clássico serve como forma de fiscalização e poder 

                                                
valores mobiliários que componham uma mesma operação estruturada, realizada em nome de um 
mesmo Reclamante”. (BM&F BOVESPA. Regulamento do Mecanismo de Ressarcimento de 
Prejuízo. Disponível em: <http://www.ancord.org.br/wp-content/uploads/2018/12/OF-009-2018-
PRE.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2019.) 
347 Regulamento do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo: “Art. 2º O Reclamante poderá pleitear 
o ressarcimento de seu Prejuízo ao MRP, independentemente de qualquer medida judicial ou 
extrajudicial, no prazo de dezoito meses, a contar da data da ocorrência da ação ou omissão, 
perpetrada pela Reclamada, que tenha dado origem ao Prejuízo”. (BM&F BOVESPA. Regulamento 
do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo. Disponível em: <http://www.ancord.org.br/wp-
content/uploads/2018/12/OF-009-2018-PRE.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2019.) 
348 O tema não será explorado aqui por não ser o foco deste trabalho, para mais informações ler: 
PUSCHEL, Flavia Portella; PRADO, Viviane Muller. Teoria da perda de uma chance e indenização de 
investidores pelo Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos da BM&FBOVESPA supervisão de 
mercado – BSM. In: Revista de Direito Civil Contemporâneo (RDCC), v.9, 2016. Disponível em: 
<http://ojs.direitocivilcontemporaneo.com/index.php/rdcc/article/view/180/168>. Acesso em 06 março 
2019.   
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de disciplina que a entidade administradora do mercado tem sobre as corretoras. Em se 

tratando de uma situação em que um mesmo agente exerce ambos papéis, nem mesmo a 

fiscalização seria possível, assim como não haveria um terceiro agente responsável por julgar 

a situação, verificando se houve ou não prejuízo causado pela intermediação da atividade.  

Além disso, nem mesmo as hipóteses em que o ressarcimento seria concedido são 

factíveis no caso de transações com criptoativos, pois não há, em teoria, uma total 

intermediação, sendo necessária a provocação direta do usuário para que uma transação 

ocorra. No caso do mercado tradicional, os casos mais clássicos de pedido de ressarcimento, 

para além de situações que envolvem a falência de corretoras, são aqueles em que os 

intermediários executam ordens sem que tenha havido um pedido específico do usuário ou 

que a execução seja diferente da ordem. No caso das exchanges descentralizadas não 

apenas há a necessidade de o próprio usuário inserir sua ordem, como a execução é 

automatizada. Já nas exchanges centralizadas, as alegações somente fariam sentido se a 

execução fosse visivelmente diferente do que fora inserido no sistema pelo próprio usuário, o 

que dificulta muito para que aconteça uma situação dessa forma.  

3.4.6. Atividades prestadas pela Bolsa para negociação de ativos, 
verificação e validação da negociação, supervisão da corretora e análise 
da competência para representação dos clientes, compensação, 
liquidação e central depositária   

A. Mercado de Capitais tradicional: Bolsa  

A Bolsa é a responsável pela disponibilização do sistema para negociação de ativos, 

ou seja, é ela quem administra o livro de ofertas e toda a infraestrutura para a execução das 

operações, sendo responsável pela sua liquidação. Esse sistema, bem como os demais 

serviços da Bolsa para negociação de operações, funcionam das 10 horas às 16 horas, 

havendo momentos de pré e pós-abertura, quando certas operações são permitidas.349 O 

funcionamento limitado em relação ao horário se explica como forma de controle e garantia 

de liquidez e do funcionamento eficiente do mercado. No entanto, é evidente que referida 

justificativa fazia mais sentido quando o funcionamento da Bolsa ainda se dava por meio de 

pregões viva voz, realizados em espaços físicos. 

Importante notar que o horário limitado de funcionamento da Bolsa é um dos grandes 

estímulos que se vê hoje em relação ao mercado de capitais para que haja inovação e 

reformulação da maneira pela qual se transaciona. Isso porque essa limitação temporal 

                                                
349  B3. Horários de Negociação no Mercado de Ações (mercado de Bolsa). Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/negociacao/puma-trading-system-bm-fbovespa/para-
participantes-e-traders/horario-de-negociacao/acoes/>. Acesso em: 10 out. 2018.  
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mostra--se um problema cada vez maior em decorrência da internacionalização dos negócios, 

de modo que a redução dos horários considerados úteis para negociação é um fator que hoje 

restringe muito o mercado. Neste sentido, a inserção de sistemas blockchain poderão facilitar 

e trazer melhoria ao sistema.  

Ainda, a tecnologia pode ser utilizada a favor do controle de operações e para se evitar 

o cometimento de ilícitos ou a má formação dos preços, como é o caso dos túneis de 

negociação que hoje já são utilizados. Para além disso, as próprias entidades que funcionam 

por meio de tecnologia blockchain não têm qualquer limitação temporal. Recentemente a B3 

anunciou estar estudando formas de alterar essa realidade, visto que o blockchain tem outro 

fator positivo: a facilitação no controle de titularidade, não sendo necessária a depositária 

central, por exemplo. 

Após realizada a negociação dos ativos no mercado de Bolsa e no mercado de balcão 

organizado, passa-se ser necessário que as ordens fechadas e os negócios acordados sejam 

fielmente executados, de modo irrevogável e irretratável. Referida execução diz respeito à 

efetiva troca de valores mobiliários e recursos financeiros entre o vendedor e o comprador. 

Esse é um dos momentos das relações jurídicas estabelecidas no âmbito do mercado 

secundário que envolve uma maior gama de riscos, dos mais variados tipos, cujas nuances 

do funcionamento desse mercado, bem como mecanismos para a prevenção de risco são 

pouco ou quase nada estudados no Direito.350  

Considerando a delicadeza da situação e a fragilidade que uma quebra na cadeia 

poderá causar a todo o sistema de emissão e circulação de valores mobiliários é que a 

regulação se mostra extremamente cautelosa quanto aos procedimentos para finalização, 

compensação, liquidação e transferência de titularidade de ativos. Para além de uma estrutura 

criada pela regulação, a própria autorregulação optou por desenhar, em âmbito ainda mais 

detalhado, um sistema específico, composto por agentes que assumem diferentes 

responsabilidades na cadeia de execução dos negócios, formando uma complexa 

infraestrutura de mercado. Ou seja, ambas autoridades entenderam a maior intermediação, o 

                                                
350 Poucos são os trabalhos que tratam do tema, conforme anunciado por Valdir Carlos Pereira Filho, 
em sua dissertação de mestrado intitulada: “Aspectos Jurídicos da Pós-Negociação de Ações”. Pouca 
ou quase nenhuma atenção é dispensada a este momento dos negócios envolvendo ação, dado que 
hoje referido sistema se encontra por demasiado automatizado, cujos riscos mais aparentes, como a 
manipulação de preços e o uso de informação privilegiada, são mais evidentes no período da 
negociação. Apesar do tema ser tratado em todos os manuais que analisam as negociações com 
valores mobiliários, a atenção e o cuidado dispensados não são proporcionais aos riscos envolvidos e 
aos problemas que o não cuidado com esta fase são capazes de causar. A título de exemplo tem-se o 
risco de crédito, pois uma vez que o comprador ou vendedor se mostrem inadimplentes haverá um furo 
no sistema, caindo a confiança no mercado e, consequentemente, também o número de transações. 
Ou seja, o mercado inteiro sofre com o inadimplemento de um só sujeito, por isso é preciso pensar em 
mecanismos para mitigar todos os riscos, sendo justamente essa a função dos agentes distribuídos na 
pós-                 -negociação, conforme será analisado. (PEREIRA FILHO, Valdir Carlos. Aspectos 
Jurídicos da Pós-Negociação de Ações. São Paulo: Almedina, 2013.) 
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envolvimento de muitos agentes no processo, como a melhor saída para a proteção dos 

investidores e do sistema como um todo, aumentando--se a burocracia e imputando-se, 

assim, a responsabilidade por cada ato do procedimento a um sujeito determinado, o qual se 

preocupará especificamente em garantir que aquele procedimento seja fielmente executado.  

Os principais riscos envolvidos nas atividades de pós-negociação e no mercado 

secundário em geral são: (i) risco de crédito que se relaciona com o inadimplemento que leva 

à perda do valor esperado, o que é mitigado com a utilização de uma contraparte central 

garantidora; (ii) risco de liquidez, quando não há vendedores para uma dada oferta ou há 

inadimplência de outra parte, sendo necessário proceder ao empréstimo de ativos, o que é 

mitigado pela contraparte central, bem como pelo sistema de empréstimo de ativos; (iii) risco 

operacional decorrente de uma falha do sistema, humana ou no gerenciamento da estrutura 

de liquidação, o que é mitigado por medidas de automação dos procedimentos; (iv) risco legal 

atrelado a normas que não são claras em relação à compra, liquidação ou determinada 

operação, o que é mitigado por normas mais claras; e (v) risco sistêmico, o que é o mais grave 

e foi o que aconteceu na crise de 2008, quando se verificou uma cadeia de inadimplência de 

instituições, o que é mitigado por meio da mitigação dos outros riscos.351  

Hoje, cabe ao agente de compensação e ao agente de custódia o controle do risco a 

que são submetidos seus clientes, de modo a não se ultrapassar o limite imposto pelo órgão 

regulador. No entanto, o maior mitigador de riscos não são esses agentes auxiliares da 

infraestrutura, mas a própria estrutura de mercado fiscalizada e gerenciada pelo administrador 

de mercado, mais precisamente a atividade de clearing, responsável pela compensação e 

liquidação das transações.  

A pós-negociação envolve desde a verificação e validação do acordo realizado no 

momento de negociação até sua execução final. Ou seja, caberá à entidade organizadora de 

mercado ou à companhia responsável por esses serviços validar a operação, para o que 

precisa de certificação, seja interna ou concedida por outras empresas, de que: (i) o 

intermediário que representou cada uma das partes na negociação teria mesmo poder para 

tal; (ii) a negociação condiz com as ordens emitidas pelos investidores – cujas duas primeiras 

tarefas acontecem já no momento anterior, compreendido como negociação –; (iii) o ativo 

transacionado é mesmo de titularidade do ofertante (vendedor); (iv) o ativos transacionados 

não estão sujeitos a nenhum tipo de óbice ou gravame para a venda; (v) o comprador tem as 

condições econômicas necessárias para realizar essa compra, ou seja, suas garantias estão 

de acordo com a negociação e são capazes de cobrir o déficit em caso de inadimplemento.  

                                                
351 PEREIRA FILHO, Valdir Carlos. Aspectos Jurídicos da Pós-Negociação de Ações. São Paulo: 
Almedina, 2013. 
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Cada uma dessas tarefas está distribuída entre um ou mais agentes, como é o caso 

da verificação da capacidade econômica de um investidor, por exemplo. Em um primeiro 

momento, caberia à corretora verificar se ele teria condições de realizar a ordem que emana, 

se o produto estaria de acordo com o seu perfil de risco ou, em sendo uma operação de opção 

ou derivativos, se as garantias prestadas cobriram as necessidades da conta-margem, 

conforme já analisado. Ao longo da negociação e pós-negociação, outras necessidades 

surgem e outras situações precisam ser verificadas também, justificando a atuação de cada 

um dos agentes.  

No Brasil, os serviços de compensação e liquidação são prestados pelas 

administradoras de mercado por uma câmara, especialmente constituída para tal. Esta poderá 

ser uma empresa separada da entidade, parte do conglomerado ou a mesma pessoa jurídica. 

Caso a operação tenha sido realizada diretamente por um investidor qualificado ou em nome 

do investidor por um intermediário, primeiramente se verificará a possibilidade de 

compensação das operações, a fim de se realizar somente as transferências extras e liquidar 

o que resta em casos necessários. A compensação acaba se mostrando uma forma de 

redução no tempo da operação e nos custos envolvidos.  

Outro serviço que pode ser prestado pela entidade administradora de mercado, como 

é o caso brasileiro, é a prestação de garantia quanto à execução da operação, por meio da 

posição de Contraparte Central que assume. No Brasil, isso ocorre no âmbito da Clearing – 

junção da Câmara de Compensação e Liquidação com a Central Depositária –, em que esta 

é a garantidora das operações perante os dois lados da transação, tornando possível a 

compensação multilateral.  

Realizada a compensação, passa-se ao momento da liquidação, ou seja, o pagamento 

em recursos financeiros ao vendedor do valor mobiliário pelo comprador, bem como a 

transferência do valor mobiliário ao comprador – na realidade, ocorre uma transferência de 

titularidade apenas, dado que os ativos hoje são escriturais. Esse momento de liquidação 

somente é possível em decorrência da existência de uma depositária central, uma câmara 

cuja função principal é a de centralizar as informações relativas à titularidade dos valores 

mobiliários, mantendo atualizadas essas informações com aquelas registradas pelos 

escrituradores nas próprias empresas emissoras, garantindo a uniformidade do sistema e 

evitando-se, com isso, a dupla venda de um mesmo ativo – risco surgido com a escrituração 

dos ativos – ou mesmo a simulação quanto à propriedade de um ativo.  

Ou seja, a central depositária garante grande parte da segurança dos mecanismos de 

negociação e execução dos negócios nos mercados secundários. Caso as informações não 

fossem centralizadas, o inadimplemento poderia ocorrer de forma muito mais recorrente, não 

havendo um órgão central que conferisse segurança às transações. Para que se tenha acesso 

a essa depositária, é necessário que o investidor contrate um agente de custódia, o qual, por 
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sua vez, deterá a custódia dos valores mobiliários do investidor em uma conta escritural da 

central depositária. Cada investidor terá sua própria conta escritural, aberta pelo agente de 

compensação, mas em nome do investidor final. Essa conta escritural terá como um braço 

uma conta corrente comum para transferência de recursos financeiros, em moeda corrente 

nacional, a qual precisaria estar vinculada a uma instituição financeira, o que foi alterado em 

2002 com a reforma conduzida pelo Bacen. Hoje, esta conta para transferência de recursos 

financeiros está diretamente relacionada ao Sistema de Transferências de Recursos (STR), 

operado pelo Bacen,  onde são realizadas as liquidações brutas em tempo real de todas as 

obrigações financeiras do país, cujos participantes são as câmaras de compensação e 

liquidação. Assim, evita-se o furto, roubo ou mesmo a confusão de ativos e a inadimplência 

financeira da outra parte. A custódia mesmo precisa ser feita por uma instituição financeira na 

dicção do artigo 17 da Lei nº 4.595/1964. 

Para além disso, o acesso à central depositária e às câmaras de compensação e 

liquidação somente pode ser realizado se intermediado por outros agentes, como é o caso 

dos agentes de custódia, compensação e liquidação. Haja vista que, entre a negociação e a 

liquidação final dos ativos, há o que se chama de intervalo de liquidação, o qual envolve 

diversos riscos. Isso porque há a necessidade de automatização dos processos e a 

preocupação com a velocidade das operações para mitigar tais riscos, além da distribuição 

de responsabilidades entre diferentes agentes.  

Os riscos operacionais e de inadimplemento são uma das principais preocupações de 

qualquer negociação, contrato ou transação. Apesar de parecer uma situação até mesmo 

banal, os efeitos da concretização do risco em um dano variam muito a depender da 

negociação em questão. Quanto maiores as assimetrias de informação envolvidas no 

negócio, seja em relação a conhecimentos técnicos ou referentes ao não conhecimento 

pessoal que os sujeitos tenham entre si, maiores serão aos riscos a serem contingenciados, 

mitigados e, eventualmente, enfrentados. O importante nesse contexto é conhecer os 

potenciais riscos e problemas, mapeando soluções e formas de mitigá-los em caso de 

eminente ameaça de concretização.  

A solução adotada pelas autoridades reguladoras para a redução de riscos atinentes 

às negociações é a distribuição, pulverização, desses riscos entre diversos atores, 

responsabilizando cada um deles de forma macro e perante seus contratantes por partes do 

sistema global. Aqui está uma das possíveis explicações para a cadeia de responsabilidades 

presente nos mercados de valores mobiliários.  

Desta feita, pensando na centralização de todos esses riscos e na criação de diretrizes 

centrais e uniformes para gerenciá-los, a B3 optou por constituir um Comitê de Risco de 

Mercado, nos termos do estabelecido pelo Estatuto Social da BM&FBOVESPA. Desse modo, 

o comitê buscará “identificar, mensurar e prover cobertura ou transferência dos riscos, em 
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especial os riscos de crédito, de liquidez, operacional, legal e de mercado”.352 Para além do 

gerenciamento, os riscos exigem também que estes sejam observados e controlados, 

principalmente os riscos de crédito, 353  em que a B3 atue como Contraparte Central 

garantidora. Ou seja, essa posição acaba sendo um estímulo ao verdadeiro controle de riscos 

e contenção de eventuais problemas decorrentes de operações. De todo modo, a 

responsabilidade pelo gerenciamento de riscos e para evitar sua concretização em falhas 

efetivas está distribuída ao longo da cadeia de intermediação.  

Identificado e devidamente mensurado o risco de crédito,354 uma forma de lidar com 

ele seria transferi-lo ao investidor e a demais agentes por meio da exigência de prestação de 

garantias para transacionar no mercado, não sendo permitido realizar determinadas 

operações sem tais garantias ou quando as garantias não cobrem o risco envolvido. Outra 

possibilidade para a mitigação do risco é trabalhar na janela de liquidação para reduzi-la, na 

esteira do que pretende fazer a tecnologia por meio da automação de processos. 

Outro risco que precisa ser controlado e monitorado é o de liquidez, o que é feito por 

meio da entidade administradora quando atua como Contraparte Central garantidora, sendo 

este, por definição, “o valor financeiro do Pagamento ou a quantidade de Entrega de Ativos 

que a Câmara deve efetuar, na forma e prazos exigidos, em substituição a Agente de 

Compensação em mora ou inadimplente”.355 

                                                
352 BM&FBOVESPA. Regulamento de Operações da Câmara de Compensação, Liquidação, e 
Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmente BOVESPA, e da Central Depositária de 
Ativos (Câmara de Ações), ponto 88, 1º fev. 2015. p. 37. Disponível em: <http://www.bsm-
autorregulacao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/bvmf-clearing-de-acoes-regulamento-de-
operacoes-2015-02-01.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018.  
353 De acordo com o Regulamento de Operações da Câmara, o risco de crédito diz respeito à “perda 
máxima, associada ao nível de segurança ou confidencia estabelecido nas diretrizes de Gerenciamento 
de Riscos, decorrente de variações nos preços dos Ativos objeto das operações não liquidadas”. 
(BM&FBOVESPA. Regulamento de Operações da Câmara de Compensação, Liquidação, e 
Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmente BOVESPA, e da Central Depositária de 
Ativos (Câmara de Ações), 1º fev. 2015. p.38. Disponível em: <http://www.bsm-
autorregulacao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/bvmf-clearing-de-acoes-regulamento-de-
operacoes-2015-02-01.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018.) 
354 A mensuração do risco é feita com base no conceito de portfólio, ou seja, criar-se-ão mecanismos 
de gerenciamento do risco de crédito para identificá-lo e mensurá-lo a cada momento, criando maneiras 
e formas de cobri-lo ou transferi-lo. A cobertura do risco de crédito no caso de liquidação se dará por 
uma postura da Bolsa que buscará garantias com os participantes por meio de Contas de Garantia, 
mantidas pela SELIC, na Depositária Central. Essas contas servem justamente para isso, casos de 
inadimplemento de uma das partes. Uma vez mesurados os riscos, a câmara e cada agente irão impor 
para aquele que estiver ligado aos riscos limites operacionais, o que será distribuído entre seus clientes 
conforme seu critério. É o caso do agente de compensação, o qual tem um limite dado pela Bolsa e 
poderá compartilhar com seus clientes o que definir ser o devido de cada um deles. O monitoramento 
da utilização desses limites operacionais será feito pela câmara. (BM&FBOVESPA. Regulamento de 
Operações do Segmento Bovespa, 30 set. 2013. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulamentos-e-manuais/operacoes/>. Acesso em: 
15 set. 2018.) 
355 BM&FBOVESPA. Regulamento de Operações da Câmara de Compensação, Liquidação, e 
Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmente BOVESPA, e da Central Depositária de 
Ativos (Câmara de Ações), 1º fev. 2015. Disponível em: <http://www.bsm-
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Resta, então, demonstrada a importância que todos os sujeitos de intermediação 

assumem no quesito responsabilidade, que as obrigações são distribuídas de diferentes 

formas ao longo da cadeia, sendo o último sempre o investidor, comitente da operação. No 

entanto, este é o agente também mais frágil e que mais facilmente não teria condições de 

arcar com suas obrigações, por isso cabe ao agente diretamente relacionado a ele controlar 

as operações deste, as garantias prestadas e os riscos assumidos.  

Uma vez realizada a compensação das operações por meio da Câmara de Liquidação 

e Compensação da B3, que em conjunto com a Central Depositária é intitulada de Clearing, 

passa a ser necessária a liquidação final das operações, ou seja, o momento de transferência 

de ativos do vendedor para o comprador, bem como de recursos financeiros do comprador 

para o vendedor. Nessa atividade, há o envolvimento de mais de um agente de intermediação, 

bem como de mais de um sistema, sendo eles: (i) câmara de liquidação; (ii) participante de 

liquidação; (iii) liquidante; (iv) Sistema Brasileiro de Pagamentos e, eventualmente (v) Sistema 

de Empréstimo de Valores Mobiliários.  

Importa notar que, para além das funções diretamente atreladas à liquidação e 

compensação de operações, a Clearing tem a função de controle e gerenciamento dos riscos 

relacionados a cada uma dessas etapas. No tocante à liquidação,356 o risco mais intimamente 

relacionado é o de crédito, quando há a possibilidade de perda referente à expectativa de 

ganho que se tinha em decorrência do inadimplemento em que a outra parte incorreu. Esse 

ganho não verificado pode ser em relação ao valor principal esperado, mas há também o risco 

de se perder o dinheiro que se tinha e não ser possível refazer um negócio nas mesmas 

condições do original; e, por último, o mais comum, o risco de se perder o principal investido 

                                                
autorregulacao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/bvmf-clearing-de-acoes-regulamento-de-
operacoes-2015-02-01.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018 
356 Uma das opções de liquidação que são ofertadas pela câmara de liquidação da B3 é o serviço de 
liquidação bruta, no qual a câmara atua como facilitadora e coordena o procedimento, ao fornecer a 
infraestrutura necessária para o registro, porém não assume nenhuma posição garantidora, como é o 
caso da contraparte central. A forma de liquidação segue o padrão tradicional, de modo que a câmara 
coordena as transferências de ativos e de recursos financeiros entre a central depositária e as contas 
no sistema STR, mas caso uma das prestações não seja entregue, não haverá liquidação e a câmara 
voltará o recurso ou o ativo ao seu respectivo titular, ou seja, a câmara garante assim que ninguém 
saia perdendo e evita a liquidação com ulterior inadimplemento, o que resultaria em uma briga judicial 
de anos. A câmara sempre vai conversar com o Sistema de Registro para que sejam registradas as 
liquidações e operações, havendo uma integração entre os sistemas, o que torna possível a 
transferência de titularidade no sistema de registro. Para que ocorra a liquidação, é necessário que a 
câmara mantenha contas de liquidação no STR e no serviço de depositária, sendo a primeira para 
transferência de recursos financeiros e a segunda de titularidade de valores mobiliários escriturais. 
Nesse sentido, viabiliza-se a “Entrega contra Pagamento simultâneo, irrevogável, incondicional e 
definitivo”. (BM&FBOVESPA. Regulamento de Operações da Câmara de Compensação, 
Liquidação, e Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmente BOVESPA, e da Central 
Depositária de Ativos (Câmara de Ações), 1º fev. 2015. Disponível em: <http://www.bsm-
autorregulacao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/bvmf-clearing-de-acoes-regulamento-de-
operacoes-2015-02-01.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018.) 
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quando se entrega o ativo e a outra parte resta inadimplente quanto ao pagamento.357 É nesse 

sentido que a câmara de liquidação têm sua importância reconhecida. 

Entre as infraestruturas de mercado, segundo o Manual de Acesso da 

BM&FBOVESPA, 358  estão  a depositária central e as atividades de compensação e 

liquidação.359 A central depositária,360 individualmente, é regulada pela Instrução Normativa 

541/2013, e seu acesso é tratado de forma mais particular pelo Manual de Acesso da 

BM&FBOVESPA. Antes da edição da Instrução 541, referida organização estava regulada 

pela Instrução 89 de 1988, sob o guarda-chuva da ideia de serviços escriturais,361 mas, com 

a realização da Audiência Pública 06/2013 e edição da Instrução 541, as depositárias 

passaram a receber tratamento individualizado.   

No contexto de negociação e execução de ordens, o depósito centralizado de valores 

mobiliários,362 o qual teve seu papel ainda mais valorizado diante da informatização dos 

ambientes de negociação, mostra-se como essencial ao funcionamento do mercado.  

A inovação e digitalização dos títulos exigiu que houvesse uma representação 

escritural, quando passou a ser necessária a centralização das informações de propriedade 

dos títulos, para se evitarem problemas, como o duplo gasto. A central depositária foi, então, 

o sujeito responsável por dar confiança ao sistema, conferindo validade às transações, por 

meio da verificação da propriedade do ativo transacionado, bem como mediante alteração do 

                                                
357 PEREIRA FILHO, Valdir Carlos. Aspectos Jurídicos da Pós-Negociação de Ações. São Paulo: 
Almedina, 2013. 
358  B3. Manual de Acesso. São Paulo, 28 ago. 2017, p. 65. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulamentos-e-manuais/acesso/>. Acesso em: 03 
mar. 2018. 
359  B3. Manual de Acesso. São Paulo, 28 ago. 2017, p. 65. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulamentos-e-manuais/acesso/>. Acesso em: 03 
mar. 2018. 
360 Para que se constitua uma depositária central, esta precisa, inicialmente, ser uma pessoa jurídica 
devidamente autorizada pela CVM a operar. Conforme a definição do art. 1o, §1º da IN 541, ela é 
responsável pela “guarda dos valores mobiliários”, pelo “o controle de titularidade dos valores 
mobiliários em estrutura de contas de depósito mantidas em nome dos investidores”, “imposição de 
restrições à prática de atos de disposição dos valores mobiliários, pelo investidor final ou por qualquer 
terceiro, fora do ambiente do depositário central”, e pelo “tratamento das instruções de movimentação 
e dos eventos incidentes sobre os valores mobiliários depositados, com os correspondentes registros 
nas contas de depósito”. 
361 A ideia de que as depositárias junto à Câmara formariam uma espécie de infraestrutura de mercado 
já estava presente na instrução 89, a qual assumia tratar de temas de “temas de infraestrutura de 
mercado, produzindo efeitos sobre os regimes de titularidade de valores mobiliários e de exercício dos 
direitos deles decorrentes” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). Edital de Audiência 
Pública n.º 06/2013. Refere-se à minuta e discute a disciplina dos mercados regulamentados de 
valores mobiliários. 26 jun. 2013. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2007/sdm0607-
edital.pdf>. Acesso em: 15 set. 2018.) 
362 O modelo de uma central única é o mais eficiente e foi o modelo adotado no Brasil, em que para o 
mercado de bolsa e de balcão organizado há uma única depositária central, a qual executa atividades 
de câmara de compensação e de central depositária, ou seja, é a clearing. Importa notar que, no 
passado, a central depositária era uma companhia chamada Companhia Brasileira de Liquidação e 
Custódia (CBLC), a qual hoje está incorporada na B3, sendo apenas mais um departamento dela 
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registro de propriedade. Se hoje a central depositária é parte da infraestrutura de mercado 

mantida pela B3,  em outros contextos, pode não ser.  

Uma vez depositados os ativos financeiros no órgão responsável, este será registrado 

pela forma escritural e, cm isso, sua transferência ocorrerá sempre entre titulares diferentes, 

sem que haja uma real movimentação de ativos. De toda sorte, o acesso ao sistema de 

depositário central somente é realizado por meio de um agente de custódia devidamente 

autorizado pela CVM, conforme o que já foi analisado, ou seja, o investidor contrata um 

custodiante que contratará os serviços da depositária central, porém todas as operações 

realizadas serão feitas diretamente em nome do investidor. De toda sorte, é obrigação da 

depositária identificar o beneficiário final do serviço, ou seja, os valores detidos e depositados 

são feitos diretamente em nome do investidor e não do agente de custódia contratado. Além 

do agente de custódia, poderão ter acesso e contato com o depositário central os 

escrituradores e outros sistemas de negociação que queiram manter o contato com esse 

depositário.  

Ou seja, ao mesmo tempo em que os depositários são atestadores de propriedade, 

permitem que os ativos sejam transacionados entre sujeitos desconhecidos sem que haja 

assimetria informacional impeditiva de transações, bem como evitam problemas de gasto 

duplo, de fraude ou de simulação na compra e venda de ativos. É o agente que imprime 

verdadeira confiança às negociações em mercado secundário e sua principal função está 

atrelada ao registro e à transferência de valores mobiliários, sendo essencial apara o sistema 

de liquidação das operações.  

A existência da depositária central é pré-requisito para o funcionamento do mercado 

de Bolsa, pois, mesmo que os ativos sejam ali negociados, precisam estar depositados e 

imobilizados.363 Importa notar que, assim como a opção brasileira da B3, referida depositária 

poderá estar integrada na estrutura de organização do mercado ou poderá prestar outros 

serviços de intermediação, porém a regulação determina que deve haver uma segregação 

eficiente de atividades, sendo necessário que comprovem suas condições financeira, técnicas 

e operacionais para tal, o que facilita a transparência, supervisão e controle de irregularidades 

e, ainda, o controle de riscos que a depositária assume enquanto contraparte central. Desta 

feita, no modelo brasileiro, o custodiante faz apenas a intermediação entre o cliente final e o 

depositário, ou seja, assume as obrigações pelo investidor frente a este órgão, o qual é o 

único que detém capacidade para movimentar os ativos dos investidores.  

O mero registro centralizado de titularidade não assegura a existência do ativo. A real 

segurança surge apenas com a “imobilização” de ativos por seu depósito em uma depositária 

                                                
363 ICVM 541/2013: “Art. 3o O depósito centralizado é condição: I - para distribuição pública de valores 
mobiliários; e II - para a negociação de valores mobiliários em mercados organizados de valores 
mobiliários”. 
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central, “entidade que se encarrega, basicamente, de prestar serviços de custódia 

centralizada daqueles ativos”.364 A imobilização ocorre após o registro e, com isso, os valores 

mobiliários não mais podem circular fisicamente para que sejam transferidos de propriedade 

ou para que tomem parte nas operações, permitindo-se, assim, a circulação sem que se perca 

o controle da titularidade dos ativos.365  

Portanto, o depositário central assumiu também uma função importante no tocante à 

atuação dos custodiantes e escrituradores, ou seja, demais sistemas de execução de ordens, 

que dependem das informações de titularidade ali registradas para o exercício de suas 

atividades, cabendo ao depositário manter as informações devidamente atualizadas.366 Na 

dicção do art. 20 da Instrução 541, cabe ao depositário manter um sistema de controle de 

riscos regular e a segurança para monitorar as atividades, o que deve assegurar “o 

funcionamento do sistema de contas mantido pelo depositário central; e a identificação, 

gestão e mitigação de riscos significativos ao funcionamento do depositário central”.367  

Nesse sentido, uma vez depositado o valor mobiliário, o que acontece é a transferência 

da propriedade fiduciária do ativo para a depositária central, onde são detidos em contas 

escriturais, não pertencendo mais, diretamente, ao investidor. Esse fenômeno é conhecido 

como desmaterialização do ativo. A transferência da propriedade fiduciária é, na realidade, a 

transferência de uma parcela do domínio do valor mobiliário, cujas informações quanto ao 

proprietário (investidor) devem ser conservadas. Aos investidores ainda são reservados os 

direitos de disposição e o exercício do direito de voto, decorrentes do valor em questão. Há, 

também, todo um sistema legal que evita que os ativos sejam considerados patrimônio da 

                                                
364  COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). Edital de Audiência Pública n.º 06/2013. 
Refere-se à minuta e discute a disciplina dos mercados regulamentados de valores mobiliários. 26 jun. 
2013. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2007/sdm0607-
edital.pdf>. Acesso em: 15 set. 2018.  
365 PEREIRA FILHO, Valdir Carlos. Aspectos Jurídicos da Pós-Negociação de Ações. São Paulo: 
Almedina, 2013. 
366 ICVM 541/2013: “Art. 16. O depositário central e os demais participantes, que, em razão de suas 
atividades tenham acesso a tais informações, devem, na forma da legislação em vigor, manter sigilo 
quanto aos valores mobiliários pertencentes a cada investidor. Art. 17. O depositário central deve 
fornecer aos emissores, custodiantes dos emissores e escrituradores, conforme o caso, a relação de 
valores mobiliários em depósito centralizado e seus respectivos titulares, a fim de assegurar o 
cumprimento de deveres perante os investidores”.  
367  ICVM 451/2013: “Art. 20. O depositário central deve manter sistemas de controle de risco 
apropriados ao monitoramento dos riscos inerentes às suas atividades. Parágrafo único. Os sistemas 
de controle de risco devem definir os procedimentos adequados para assegurar: I - o funcionamento 
regular e a segurança do sistema de contas mantido pelo depositário central; II - a identificação, gestão 
e mitigação de riscos significativos ao funcionamento do depositário central, inclusive os decorrentes 
da prestação de outros serviços ou do exercício de atividades adicionais à de depósito centralizado de 
valores mobiliários, bem como os decorrentes da vinculação a sistemas de negociação, sistemas de 
compensação e liquidação de operações e outros depositários centrais”.  
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depositária central, evitando o eventual bloqueio dos ativos em caso de problemas financeiros 

pelas quais a depositária venha a passar.368  

Na visão da CVM, estaria na desmaterialização a resposta do porquê as depositárias 

centrais serem “pré-condição para o desenvolvimento de mercados mais líquidos”.369 Ou seja, 

elas são necessárias para o desenvolvimento do mercado, a liquidação de operações e, 

ainda, a mitigação dos “riscos eventuais do processo de inovação”.370 

Importa notar que a central depositária funciona por meio da segregação de contas de 

cada um dos indivíduos, ou seja, foi criada uma estrutura de contas de depósitos 

individualizadas em nome de cada um dos investidores, as quais serão movimentadas por um 

sistema escritural de débito e crédito, e abertas pelos custodiantes.371 Ao agente de custódia 

caberá realizar os atos de identificação do investidor e a realização dos atos almejados, dado 

que é ele quem emitirá as instruções de movimentação com base nas ordens emitidas pelos 

investidores.  

Nesse ínterim, ao depositário cabe realizar a conciliação diária das posições mantidas 

nas contas pelos investidores com aquelas de sua titularidade fiduciária, sempre considerando 

                                                
368 PEREIRA FILHO, Valdir Carlos. Aspectos Jurídicos da Pós-Negociação de Ações. São Paulo: 
Almedina, 2013.  
369  COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). Edital de Audiência Pública n.º 06/2013. 
Refere-se à minuta e discute a disciplina dos mercados regulamentados de valores mobiliários. 26 jun. 
2013. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2007/sdm0607-
edital.pdf>. Acesso em: 15 set. 2018.  
370  COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). Edital de Audiência Pública n.º 06/2013. 
Refere-se à minuta e discute a disciplina dos mercados regulamentados de valores mobiliários. 26 jun. 
2013. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2007/sdm0607-
edital.pdf>. Acesso em: 15 set. 2018.   
371 ICVM 541/2013: “Art. 32. Os valores mobiliários devem ser mantidos pelo depositário central em 
contas de depósito individualizadas por investidor e movimentáveis a partir de crédito ou débito. §1º As 
contas de depósito devem ser abertas, em nome dos investidores, pelos custodiantes por eles 
contratados. §2º Incumbe aos custodiantes que prestam serviços para os investidores a realização de 
todos os atos de identificação destes perante o depositário central e de representação para a realização 
de atos relacionados ao depósito central, observadas as regras e procedimentos mínimos 
estabelecidos pelo depositário central. §3º No caso das operações compromissadas lastreadas em 
valores mobiliários realizadas entre bancos e seus clientes titulares de contas de depósito à vista, é 
autorizada a transferência dos valores mobiliários para uma conta especial de depósito do banco 
vendedor, observadas as seguintes condições: I - o depositário central deve ser capaz de individualizar 
e identificar os clientes que, em razão das operações referidas neste parágrafo, se tornem titulares dos 
valores mobiliários, que devem ser identificados pelo banco vendedor nos termos e condições 
especificados no Regulamento de Operações; II - a conta especial de depósito deve ser destinada 
exclusivamente a posições de clientes titulares de contas de depósito à vista, sendo segregada de 
outras contas destinadas a posições próprias do banco vendedor, inclusive em caso de insolvência, 
recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou falência da instituição; III - os valores mobiliários 
apenas podem retornar à posição própria do banco vendedor em caso de recompra; e IV - caso o banco 
vendedor não cumpra a obrigação assumida, os valores mobiliários devem ser transferidos para a conta 
de depósito que for indicada pelo correntista, observados os procedimentos estabelecidos no §4º. §4º 
O depositário central deve estabelecer em seu regulamento de operações, os prazos para a 
comunicação das operações realizadas nos termos do § 3o e os procedimentos para a movimentação 
dos valores mobiliários, inclusive em caso de descumprimento da operação pelo banco vendedor”.  
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a necessidade de atualização das informações disponibilizadas ao público.372 Ou seja, as 

informações de titularidade de ativos devem ser sempre atualizadas e conciliadas entre o 

depositário, emissor e escriturador, bem como o custodiante, evitando que ativos inexistentes 

sejam transacionados. E, por último, atribui-se à central também uma função regulatória de 

fiscalização e supervisão de atividades.373 

A regulação atribui ao depositário central o dever de exercer suas atividades sempre 

com probidade, boa-fé, diligência, e com atenção aos interesses dos investidores, adotando 

todas as medidas necessárias para assegurar a integridade e a existência dos ativos lá 

depositados, cumprindo, assim, sua função real de conferir confiança e segurança às 

negociações.374 

Na visão do regulamento de operações da câmara – Clearing –, são descritas 

atividades cuja central depositária deveria ter capacidade e efetivamente realizar, sendo elas: 

(i) controle analítico da titularidade dos ativos registrados; (ii) tratar eventos de custódia; (iii) 

realizar depósito, retirada w transferência de ativos de acordo com as instruções de 

movimentação emanadas dos agentes de custódia; (iv) registro dos ativos em nome da 

câmara, principalmente de ouro; (v) conciliação das posições mentidas nas contas de custódia 

com a posição registrada no emissor; (vi) segregar os ativos depositados em garantia; (vii) 

assegurar a integridade de ativos custodiados; (viii) conservar o sigilo; e (ix) estabelecer e 

monitorar os limites de custódia.375 

                                                
372  ICVM 541/2013: “Art. 38. O depositário central deve adotar procedimentos para assegurar a 
conciliação diária das posições mantidas nas contas de depósito detidas pelos investidores com a 
posição mantida em sua titularidade fiduciária. §1º O processo de conciliação deve assegurar que o 
total de valores mobiliários da mesma espécie e classe depositados nas contas de depósito seja igual 
à soma dos valores mobiliários constantes dos registros do emissor, do custodiante que presta serviços 
para o emissor ou do escriturador, conforme o caso, considerados os eventos incidentes sobre tais 
valores mobiliários. §2º O depositário central deve fornecer as informações necessárias para que os 
custodiantes, escrituradores ou emissores procedam à conciliação dos valores mobiliários mantidos 
nas contas de depósito com aqueles mantidos em seus registros. §3º O depositário central deve manter 
registro das atividades realizadas em seus sistemas, de modo a permitir a rastreabilidade das 
movimentações realizadas”.  
373 “Monitorar o cumprimento das regras e dos procedimentos”(art. 40, I) da instrução; “julgar e impor 
penalidades decorrentes da violação às normas” do depositário (II); e “(...) zelar pela regularidade dos 
procedimentos internos, mediante inspeções periódicas nos sistemas e nos livros e registros, inclusive 
contábeis, vinculados à atividade de deposito centralizado (III).  
374 ICVM 541/2013:  “Art. 18. O depositário central deve disponibilizar ou enviar, conforme o caso, aos 
investidores informações que permitam a identificação e a verificação dos eventos ocorridos com os 
valores mobiliários, contendo, no mínimo, a posição consolidada de valores mobiliários, sua 
movimentação e os eventos que afetem a posição do investidor. §3º As informações previstas no caput 
podem ser disponibilizadas ou enviadas por uma das seguintes formas, conforme decisão da CVM, na 
forma do §5º: I - consulta a sistema eletrônico com acesso restrito na rede mundial de computadores; 
II - envio ao endereço eletrônico do investidor constante do sistema mantido pelo depositário central, 
com reconhecidos padrões de segurança; ou III - envio ao endereço postal do investidor constante do 
sistema mantido pelo depositário central. §5º A decisão a que se refere o §3º deve ser tomada pela 
CVM, quando da autorização da prestação dos serviços de depósito centralizado”.  
375 A Câmara estabelecerá um limite de custódia para cada agente de custódia, o que será feito 
tomando-se por base os valores do patrimônio líquido multiplicado por um índice por ela estabelecido. 
Esse patrimônio líquido é o consolidado, o qual leva em consideração o valor constante dos 
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Os serviços de custódia prestados no mercado de valores mobiliários dizem respeito, 

principalmente, à guarda de ativos de forma indireta. Na realidade, a custódia se mostra como 

uma forma de intermediação necessária para que o investidor tenha acesso à depositária 

central, pois somente por meio de um agente de custódia é que se mostra possível a abertura 

de uma conta corrente (conta de custódia) na Central Depositária para registrar seus ativos. 

A existência do agente de custódia é, assim, essencial para que o investidor possa realizar 

transferências de ativos para outros indivíduos quando da negociação de operações. 

A custódia é um serviço contratado diretamente por investidores que almejam realizar 

negócios no mercado secundário de valores mobiliários, para o que será necessário seu 

depósito na Central Depositária destinada a um determinado ativo ou ao mercado em questão. 

O agente de custódia376 é, assim, uma instituição responsável, perante seus clientes e a 

central, pela administração das constas de custódia, controle das transferências e pela sua 

posição e de seus clientes. Essa atividade poderá ser exercida por corretoras e distribuidoras 

de valores mobiliários, bem como por meio de bancos de investimento, bancos comerciais e 

bancos múltiplos.377 

A opção do modelo brasileiro de adoção de um depositário central em que são 

registradas contas individuais em nome do investidor acabou por matizar parte das atividades 

tradicionalmente prestadas no âmbito da custódia. Haja vista que, neste caso, não é o agente 

de custódia quem cuida e guarda os valores mobiliários do investidor, senão ele mesmo ou a 

depositária central que detém propriedade fiduciária. Ou seja, poder-se-ia entender que nem 

mesmo o papel de cuidado para com os ativos, controle das transações e das movimentações 

estaria mais sob responsabilidade do custodiante, o qual não teria qualquer função no 

mercado senão a de ser mais um agente na cadeia de obrigações e responsabilidades. 

Tradicionalmente, o agente de custódia seria quem aparece como beneficiário final das 

contas, demonstrando o poder de cuidado para com os ativos, o que não acontece no Brasil. 

                                                
demonstrativos financeiros do agente de custódia e das demais empresas do seu grupo econômico. A 
câmara quem efetuará o tratamento dos eventos de custódia, de modos que receberá do emissor o 
recurso ou os ativos e os repassará ao agente de custódia e vice-versa.    
376 A atividade de custódia no mercado de capitais está regulada pela Instrução Normativa 542/2013, 
resultado da minuta de instrução submetida à Audiência Pública n.º 06/2013, cujo agente que presta 
custódia é conhecido como agente de custódia ou custodiante. Esse sujeito necessariamente será uma 
pessoa jurídica devidamente autorizada pela CVM para o exercício dessa função. Importante notar que 
se de um lado o depósito centralizado é uma atividade essencialmente concentrada, a custódia, por 
sua vez, é prestada em regime de concorrência e cujos requisitos para o exercício não são por 
demasiado complexos, culminando na pluralidade de sujeitos capazes de ofertá-la.  
377 O Manual de Acesso da Bolsa, para além de delimitar as possibilidades de quem poderá assumir a 
posição de agente de custódia, traz algumas espécies de agentes que terão de cumprir diferentes 
requisitos econômicos. Nesse sentido estão: (i) agente de custódia pleno e que deve possuir patrimônio 
líquido mínimo de R$10 milhões, sendo que poderão custodiar ativos em um limite inicial; (ii) agente de 
custódia próprio que deverá possuir um patrimônio líquido superior a R$ 1,5 milhões. (B3. Manual de 
Acesso. São Paulo, 28 ago. 2017. p. 8. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulamentos-e-manuais/acesso/>. Acesso em: 03 
mar. 2018.)  
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Aqui, ele atua muito mais como um intermediário entre o cliente final e a central depositária 

de ativos.  

As contas de custódia mantidas pelos agentes devem ser individualizadas de modo a 

garantir a segurança do próprio investidor e dos seus ativos, segregadas das contas do agente 

e de suas titularidades, o que evita que sejam feitos empréstimos não oficiais de ativos ou 

que sejam realizados empréstimos sem autorização dos investidores, o que pode até mesmo 

levar à iliquidez de um titular sem seu conhecimento prévio. 

Desta feita, o agente de custódia é o sujeito que, uma vez autorizado, poderá realizar 

todos os atos necessários perante o depositário central e o seu sistema, representando o 

investidor com quem também mantém um contrato de prestação de serviços. Portanto, o 

agente de custódia assume obrigações perante ambos, o depositário central e o investidor, 

seja por força do contrato ou da regulação.378  

Apesar de não custodiar os valores, no sentido tradicional do termo, esses agentes 

ainda detêm papel essencial na pós-negociação, na medida em que são os únicos sujeitos 

que detêm capacidade de movimentar os ativos, objeto de depósito centralizado. Além disso, 

são eles que controlam a entrada e a saída de ativos em nome do investidor nessas contas, 

esclarecem as questões necessária e verificam a uniformização das informações quanto à 

titularidade detida nas câmaras. Ainda, ligam a central depositária à câmara de compensação 

por meio das informações de propriedade dos investidores, permitindo a adequada liquidação 

de operações. Em resumo, essas são as funções econômicas assumidas pelos agentes de 

custódia, o que torna a atuação deles ainda mais nobre em decorrência de investidores 

estrangeiros e institucionais ante a movimentação de ativos e a consolidação das informações 

sobre as posições dos sujeitos nos mais diversos mercados, funcionando também como uma 

espécie de controladoria.379  

Além da custódia pura e simples, o agente pode ofertar serviços correlatos, como o de 

controladoria, consolidação de posições, etc., e, do mesmo modo, suas obrigações 

permanecerão em vigência enquanto o contrato também estiver valendo.380  

                                                
378  B3. Manual de Acesso. São Paulo, 28 ago. 2017. p. 8. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulamentos-e-manuais/acesso/>. Acesso em: 03 
mar. 2018. 
379  COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). Edital de Audiência Pública n.º 06/2013. 
Refere-se à minuta e discute a disciplina dos mercados regulamentados de valores mobiliários. 26 jun. 
2013. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2007/sdm0607-
edital.pdf>. Acesso em: 15 set. 2018. 
380 ICVM 452/2013: “Art. 9º A prestação de serviço de custódia deve ser objeto de contrato específico, 
celebrado entre o investidor ou o emissor, conforme o caso, e o custodiante, que deve dispor, no 
mínimo, sobre: I - no caso de prestação de serviços para investidores, o procedimento de transmissão 
de ordens entre o investidor e o custodiante, para efeitos das autorizações e manifestações de que 
trata esta Instrução; II - o procedimento de guarda física de valores mobiliários, quando aplicável; III - 
a possibilidade de contratação de terceiros; e IV - a descrição dos riscos inerentes aos serviços de 
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Para que a contratação do agente de custódia seja reconhecida pela CVM como válida,  

é necessário realizar um contrato especifico com o investidor ou com o emissor, o qual deve 

conter, no mínimo, cláusulas que tratem do procedimento que será utilizado para a 

transmissão de ordens entre os investidores e os custodiantes, como o tempo e o prazo 

máximo para a transferência de ativos; e as medidas que serão tomadas para mitigar os riscos 

inerentes à atividade de custódia e a possibilidade de contratação de terceiros. Em um 

mercado altamente competitivo, isso se dá porque padrões mínimos de operação devem ser 

fixados, evitando-se práticas lesivas ao investidor ou que, ao final, suas ordens sejam 

preteridas.  

Desta feita, a principal função estipulada pela regulação para esses agentes é garantir 

a segurança do sistema, evitando que ativos sejam transferidos ou emprestados sem o 

conhecimento dos seus detentores, buscando observar a transparência e igualdade na 

execução de ordens, sem que se privilegie determinados sujeitos, bem como garantindo a 

integridade e evitando atos ilegais envolvendo valores mobiliários de titularidade de outrem.  

Esses agentes devem  “zelar pela boa guarda e pela regular movimentação do valores 

mantidos em custódia”, além de buscar um “adequado processamento dos eventos” e 

implementar “sistemas de execução de controle eletrônico e documental”, sempre tendo em 

vista o desejo de melhorar e controlar a qualidade dos processos e sistemas utilizados, 

mantendo atualizado um plano de contingência que permita a continuidade das transações 

no caso de qualquer problema operacional. Ou seja, esses agentes controlam a posição dos 

investidores e tratam as instruções de transferência e movimentação dos valores, bem como 

os eventos, exercendo uma espécie de guarda dos valores e ainda têm acesso à conta da 

central depositária para garantir que somente sejam movimentados valores mobiliários 

mediante a devida ordem dos proprietários.  

Uma vez que o agente de custódia é o responsável pelo controle das posições de seus 

clientes, bem como de seus ativos, caberá a ele realizar uma espécie de conciliação diária 

entre os registros que possui na conta de custódia e aqueles registrados na depositária 

central, evitando erros ou incongruências entre os registros, atualizando os bancos de dados, 

conforme as operações venham a ocorrer; ou que novos ônus e gravames possam ser 

registrados nos valores mobiliários custodiados. Nota-se que, para o exercício dessas 

funções, é indispensável ao agente que confira e garanta que os valores e os direitos a eles 

imputados estejam devidamente registrados no depositário central em nome do investidor.  

Da mesma maneira que cabe a cada intermediário do sistema informar seus clientes 

acerca dos serviços prestados, das suas posições e demais questões, ao agente de custódia 

                                                
custódia.  Parágrafo único. O contrato celebrado com investidores pode abranger a prestação de 
serviços de controladoria de ativos e outros que envolvam a consolidação das posições dos 
investidores, inclusive em outros ativos, e a prestação de serviços correlatos”.   
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é imputado o dever de enviar e/ou disponibilizar um relatório ao investidor, no qual seja 

possível identificar e verificar quais eventos incidiram sobre seus títulos, contendo também 

sua posição consolidada e as movimentações que o afetaram. 

Em relação ao sistema em geral, caberá ao agente de custódia garantir que as 

informações dos seus clientes estejam devidamente atualizadas no sistema. Nesse sentido, 

essa atualização deverá ocorrer prontamente assim que houver qualquer modificação, seja 

em relação ao domicilio, questões econômicas ou mesmo em relação ao estado civil do 

sujeito.  

Na esteira do que já vinha sendo mencionado em relação a todos os agentes de 

intermediação, também ao agente de custódia é imputado o dever de criação de órgãos de 

compliance internos – fiscalização e supervisão, além de aplicação de sanções – e destinados 

à verificação do cumprimento das normas previamente existentes e aplicáveis, assim como 

das normas introduzidas pela regulação. A criação de normas internas adequadas e eficazes 

para o cumprimento do disposto na regulação, além de procedimentos para controlar e 

fiscalizar seu cumprimento, passa a ser necessária. Assim, para facilitar a fiscalização da 

implementação dos procedimentos de compliance, a instituição de custódia deve indicar um 

diretor responsável pelo cumprimento da instrução e um para o controle dos procedimentos 

internos, os quais responderão perante a CVM e esclarecerão eventuais dúvidas.  

Considerando a gama de serviços que podem vir a ser prestados, a regulação optou 

por permitir que o agente de custódia contrate terceiros para o auxiliar em suas tarefas do dia 

a dia e, também, para as atividades instrumentais ou acessórias à sua função de custódia. 

Sendo,  para o cumprimento das atividades reguladas, necessária a subcontratação de outro 

agente de custódia devidamente autorizado, devendo estar prevista em contrato a 

responsabilidade solidária na execução de tais tarefas, para as quais o agente foi contratado. 

B. Criptoexchanges: centralizadas e descentralizadas 

Os serviços agora analisados têm por função prevenir a concretização de 

determinados riscos de negociação e execução das ordens, já que os intermediários 

tradicionais acabam  focando parte de suas atividades no controle de titularidade de ativos, 

na forma de registro e transferência desses ativos – enquanto escriturais –, na redução e 

mitigação dos riscos e, principalmente, na garantia de execução conforme o combinado. 

A maior parte dessas atividades mencionadas, senão a sua totalidade, estão alocadas 

hoje na macroestrutura de Bolsa brasileira, da B3. Ou seja, desde a disponibilização de um 

sistema para negociação até a assunção de obrigações como uma contraparte central das 

operações estão na Bolsa.  
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Um dos objetivos de toda a organização do sistema e distribuição de 

responsabilidades é a garantia de que os negócios serão executados de maneira irrevogável 

e irretratável. Ou seja, para além de garantir a execução, quer-se ainda que ela não seja 

modificável ou cancelável. Essa é uma das características centrais das transações que 

ocorrem em blockchain, o que se soma à possibilidade de negociação 24h por dia durante os 

7 dias da semana.  

Importa notar que uma preocupação do mercado tradicional é garantir a execução das 

operações, o que precisa ser irrevogável e irretratável. A realização de operações definitivas 

é, justamente, uma das maiores inovações trazidas pela tecnologia blockchain, preocupação 

essa que deixa de existir, principalmente no caso das transações realizadas inteiramente em 

blockchain, como é o caso das plataformas descentralizadas. No caso das centralizadas, a 

preocupação quanto à execução das ordens continua existindo, porque há evidente 

intermediação, sendo a execução não automática, mas dependente de condutas humanas 

que reconheçam a validade da negociação e operacionalizem as trocas. De toda sorte, em 

ambos casos, uma vez inserido em blockchain e confirmada pelos mineradores, 

principalmente após seis blocos, a operação não mais é cancelável.  

Diferentemente do que acontece no mercado tradicional, em que há a segregação de 

atividades entre diversos agentes para que haja a pulverização do risco, a tecnologia 

implementada e que possibilita a troca de ativos criptografados busca acabar com a 

intermediação mediante a automatização de procedimentos. Assim, deixa de ser necessário, 

por exemplo, a constituição de uma central depositária, posto que toda titularidade, em teoria, 

está registrada em blockchain. Ou seja, a central depositária é substituída pelo registro de 

ativos em blockchain, cujos dados de transferência e mudança de titularidade não são 

modificáveis; pelo contrário, são públicos e facilmente rastreados. Não se vislumbra a 

possibilidade de um gasto duplo, porque, como já analisado, essa é uma das soluções que o 

blockchain apresenta em relação aos problemas clássicos de ativos digitais. Além disso, a 

própria exchange foi criada como forma de reduzir a assimetria informacional e permitir a 

transação entre sujeitos desconhecidos, cuja tecnologia traz a confiabilidade a todo o sistema. 

Desta feita, aventura-se a afirmar que a central depositária poderá ser, em certa medida, 

substituída pela tecnologia blockchain.  

O registro traz uma real garantia de que o ativo é realmente do seu titular, o que 

independe de confirmação humana. A exceção a isso acontece em plataformas centralizadas, 

que lidam também com moeda corrente nacional, quando o sistema de controle e garantia de 

titularidade é uma planilha ou software mantido pela própria plataforma. Aqui há uma evidente 

maior exposição a riscos. 

A tecnologia de registro em blockchain também torna desnecessária a conciliação, ao 

final do dia, de inúmeros registros de propriedade/titularidade de ativos, como é o caso da 
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central depositária, corretoras e demais agentes de intermediação que mantêm seu próprio 

registro. O registro de titularidade passa a ser realmente único, público, sendo fácil para 

qualquer sujeito consultá-lo. 

Caso alguma Bolsa opte por constituir um registro dos valores mobiliários em 

blockchain, uma questão que possivelmente terá que ser enfrentada diz respeito à mineração, 

ou seja, a validação das operações cujo registro se dá em blockchain. Isso porque a 

mineração é baseada em incentivos, o sujeito que disponibiliza seu poder computacional para 

essa atividade precisa ser de alguma forma remunerado. O que precisa ser pensado.  

Outros agentes de intermediação também perdem sua função no caso das plataformas 

para transação de criptoativos, como é o caso do agente de compensação e de custódia, os 

quais controlam o risco a que seus clientes são expostos para que o risco não seja 

ultrapassado e impute riscos demasiados ao mercado. A operação de exchanges acontece 

mediante o depósito prévio dos valores, assim, um cliente nunca terá permissão para colocar 

uma ordem de compra de um ativo por um preço determinado se não tiver, previamente, esse 

valor depositado na exchange. O controle disso é feito pela plataforma centralizada, o que 

pode ser automatizado por meio de programas; no caso da descentralizada, o controle é 

automático por meio do contrato, um software programado. Isso ocorre porque a maioria das 

exchanges estudadas não ofereciam nem a possibilidade de empréstimo de ativos, nem 

mesmo de financiamento das operações. A exceção é a Bitfinex, que oferta a possibilidade 

de financiar operações, cabendo- -lhe controlar o risco a que está exposto o usuário, bem 

como fiscalizar o valor dos ativos deste usuário, de modo que, quando houver uma queda de 

valor grande, a exchange poderá liquidar os ativos para cobrir o financiamento.381 Importa 

notar que no Brasil não é permitido que corretoras façam empréstimos financeiros aos seus 

clientes e, nesse sentido, haverá a discussão sobre a localização da exchange, bem como se 

essa seria uma corretora.  

Os riscos de liquidez, inadimplemento e crédito presentes no mercado de capitais 

tradicional praticamente inexistem em relação às exchanges, justamente porque a tecnologia 

encontrou formas de contorná-los e, também, porque as operações envolvendo esses ativos 

ainda são mais simples, não envolvem a necessidade de garantias prévias, como é o caso de 

                                                
381  “Agency: Bitfinex generally does not act as principal, counterparty, or market-maker in the 
transactions effected through trading on Bitfinex or in providing financing for financed trading on Bitfinex. 
However, Bitfinex administers and enforces contracts among Parties engaged in financing activities on 
the Site. You hereby irrevocably appoint Bitfinex to act as your exclusive agent in respect of any contract 
on the Site in which you are a Financing Recipient. Specifically, you hereby grant Bitfinex agency, and 
you authorize and instruct Bitfinex: to implement, levy, monitor, and maintain a lien on all Fiat amounts 
and Digital Tokens in your name or control in any Digital Tokens Wallet on the Site in favor of one or 
more Financing Providers (a "Lien"); and, to liquidate any Digital Tokens in your name or control in any 
Digital Tokens Wallet on the Site if necessary to ensure that any Financing Provider on the Site from 
whom you have obtained financing is repaid in full. (BITFINEX. Terms of Service. Disponível em: 
<https://www.bitfinex.com/legal/terms>. Acesso em: 18 fev. 2019.)   
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contratos futuros, por exemplo. Por outro lado, conforme já analisado, são outros os riscos 

que surgem e que, em teoria, deveriam ser de responsabilidade das plataformas, como é o 

caso da invasão por hackers, mas que dada a ausência de normas específicas ainda são 

solucionados no judiciário por meio de ações comuns.  

Por outro lado, continuam presentes os riscos operacionais que envolvem falha 

humana ou de sistema. Este pode ser mitigado por meio da automação de processos e da 

tecnologia, é o que se pretende fazer com o blockchain, porém ainda assim não é possível 

anulá-lo. A questão que surge é se alguém seria responsável por esses problemas e como 

fazer para ser indenizado no caso de uma ordem, por exemplo, não ser executada, ou ter sido 

retirada do livro por algum motivo e se ter a oportunidade de negócios perdida. Outro risco 

que merece análise é o risco legal, dada a total ausência de normas específicas, regulações, 

sobre como tratar ativos criptografados e como lidar com as plataformas no Brasil. Assim, o 

cuidado ainda precisa ser grande e as operações e possibilidades de prestação de serviços 

precisam ser conservadoras.  

Importa notar que grande parte dos riscos observados no mercado tradicional em 

relação às operações estão ali colocados como consequência da duração daquilo que se 

chama de janela de liquidação. Ou seja, o tempo que demora entre a negociação de um ativo 

e sua liquidação final, o que poderá ser de dois a três dias. Nesse sentido, a tecnologia tem 

muito a acrescentar justamente porque reduz o tempo de operação significativamente, sendo 

esse o papel da automatização de processos e operações. Uma transação em blockchain, 

por exemplo, para ser registrada demora cerca de seis segundos.   

A validação e verificação das ordens realizadas pelas entidades de Bolsa, de modo a 

fiscalizar as ordens colocadas pelas corretoras, deixa de ser necessária quando da 

operacionalização de trocas nas exchanges. Isso porque quem coloca a ordem diretamente é 

o próprio usuário e, ainda, porque há uma junção da figura da Bolsa com a corretora em um 

só ator, a exchange, impossibilitando a fiscalização de um pelo outro.  

Um importante papel assumido pela Bolsa, conforme analisado extensivamente, é a 

de contraparte central de todas as operações realizadas com ações em seu interior. Ou seja, 

é a Bolsa quem assume a responsabilidade pelo pagamento e/ou entrega dos ativos em 

relação a cada uma das partes da relação. O que não acontece no caso das exchanges 

centralizadas nem mesmo no das descentralizadas. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que 

a Bolsa assume essa posição porque nem os ativos nem o dinheiro estão sob sua custódia 

e/ou poder de transferência, de modo que, para dar confiança ao sistema e garantir a 

eficiência e continuidade do mercado, assume essa posição. O que, em certa medida, decorre 

da alta intermediação presente no mercado de capitais. Por outro lado, nas exchanges 

centralizadas, que custodiam tanto os ativos como o dinheiro de seus usuários, 

independentemente de qualquer posição dos clientes, uma vez colocada a ordem e não 
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cancelada a tempo, a exchange tem o poder de realizar a transferência, não precisando 

assumir qualquer obrigação em relação a isso. Já as descentralizadas contam com softwares 

previamente programados para apenas realizar as transferências quando ambas partes 

tiverem depositado os ativos e/ou o dinheiro prometido, não havendo o risco de 

inadimplemento que a Bolsa busca mitigar ao assumir a posição de contraparte central.  

Nesse sentido, a Foxbit, em seu termo de uso, deixa evidente que as transações 

realizadas pela plataforma são de inteira responsabilidade dos usuários, não cabendo 

quaisquer obrigações quanto à execução da operação à plataforma. O termo traz a 

informação, também, de que as operações são realizadas por conta e risco do usuário, sendo 

a exchange apenas detentora e mantenedora da plataforma para a transação.382 Além disso, 

a Foxbit não assume responsabilidade por casos fortuitos ou decorrentes de culpa exclusiva 

do usuário.383 

Na mesma linha dispõe a exchange estrangeira Bitfinex, a qual alerta os usuários de 

que o mercado de criptoativos é altamente volátil, de modo que os preços e a liquidez de 

ativos estão em constante variação, sendo o usuário o único responsável pelas atividades que 

                                                
382 “4.5.1. As transações realizadas entre os Usuários são de inteira responsabilidade dos Usuários. 
4.5.3. Como condição para a utilização dos Serviços, o Usuário entende e reconhece que as transações 
de compra e venda de Criptomoedas são realizadas por sua conta e risco e que a Foxbit atua 
exclusivamente como mantenedora da Plataforma para que os Usuários transacionem entre si. Em 
nenhum momento a Foxbit poderá ser considerada responsável por quaisquer perdas, danos, prejuízos 
e/ou lucros cessantes que possam eventualmente ser sofridos pelos Usuários devido às transações de 
compra e venda realizadas ou não através da Plataforma.” (FOXBIT. Termos de Uso. Disponível em: 
< https://foxbit.com.br/termos-uso/>. Acesso em: 18 fev. 2019.) 
383 “A Foxbit não será responsabilizada por casos fortuitos ou de força maior ou fatos decorrentes de 
culpa exclusiva de terceiros ou do Usuário, como (i) resultados produzidos pela Plataforma, caso esta 
seja afetada por algum tipo de programa externo, como aqueles conhecidos popularmente como vírus, 
ou por falha de operação ou corrupção de dados; (ii) qualquer defeito decorrente de culpa exclusiva do 
Usuário; (iii) integração da Plataforma contratada com qualquer outro software de terceiros ou do 
Usuário; (iv) danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais ou comerciais 
tomadas pelo Usuário com base nas informações fornecidas pela Plataforma; (v) problemas na rede 
do Usuário; (vi) toda e qualquer responsabilidade por eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou 
emergentes, cujas causas possam ser atribuídas, de forma direta ou indireta, ao fornecimento, 
utilização ou desempenho da Plataforma; (vii) eventos definidos na legislação civil como caso fortuito 
ou força maior; (viii) uso perigoso e/ou inadequado do Plataforma; e (ix) fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados e/ou o download de informações da Plataforma contratada pelo 
Usuário e/ou de suas respectivas versões, se houver.” (FOXBIT. Termos de Uso. Disponível em: 
<https://foxbit.com.br/termos-uso/>. Acesso em: 18 fev. 2019.) 
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realizar.384 Além disso, o termo limita a responsabilidade da plataforma a questões outras, 

decorrentes de condutas dos usuários e violações de normas e do termo.385 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
384 “Risks and Limitation of Liability: Important: This paragraph is in addition to the Risk Disclosure 
Statement. Trading markets in Digital Tokens are volatile and shift quickly in terms of price, liquidity, 
market depth, and trading dynamics. You are solely responsible and liable: for any and all trading and 
non-trading activity on the Site and for your Digital Tokens Wallet on the Site; and, for knowing the true 
status of any position or contract with any other party on the Site, even if presented incorrectly by the 
Site at any time. You acknowledge and agree: to be fully responsible and liable for your trading and non-
trading actions and inactions on the Site and all gains and losses sustained from your use of the Site 
and any of the Services; to be responsible for any negative balance in your Digital Tokens Wallet(s) on 
the Site; to be fully responsible and liable for all of your obligations with respect to any financing activities 
on the Site; and, to be fully responsible for safeguarding access to, and any information provided 
through, the Site and any of the Services, including, but not limited to, Digital Tokens Wallet, Digital 
Tokens Address, private keys, usernames, passwords, and bank account details.” (BITFINEX. Terms 
of Service. Disponível em: < https://www.bitfinex.com/legal/terms>. Acesso em: 18 fev. 2019.)  
385 “Limitation of Liability & Release: Important: Except as may be provided for in these Terms of Service, 
Bitfinex assumes no liability or responsibility for and shall have no liability or responsibility for any claim, 
application, loss, injury, delay, accident, cost, business interruption costs, or any other expenses 
(including, without limitation, attorneys’ fees or the costs of any claim or suit), nor for any incidental, 
direct, indirect, general, special, punitive, exemplary, or consequential damages, loss of goodwill or 
business profits, work stoppage, data loss, computer failure or malfunction, or any and all other 
commercial losses (collectively, referred to herein as "Losses") directly or indirectly arising out of or 
related to: 18.1these Terms of Service; 18.2the Site, and your use of it; 18.3the Services, and your use 
of any of them; 18.4the real or perceived value of any currencies or Digital Tokens traded on the Site, 
or the price of any Digital Token displayed on the Site at any time; 18.5any inaccurate, misleading, or 
incomplete statement by Bitfinex or on the Site regarding your Digital Tokens Wallet, whether caused 
by Bitfinex’s negligence or otherwise; 18.6any failure, delay, malfunction, interruption, or decision 
(including any decision by Bitfinex to vary or interfere with your rights) by Bitfinex in operating the Site 
or providing any Service; 18.7 any stolen, lost, or unauthorized use of your Digital Tokens Wallet 
information, any breach of security or data breach related to your Digital Tokens Wallet information, or 
any criminal or other third party act affecting Bitfinex or any Associate; or,18.8any offer, representation, 
suggestion, statement, or claim made about Bitfinex, the Site, or any Service by any Associate”. 
(BITFINEX. Terms of Service. Disponível em: < https://www.bitfinex.com/legal/terms>. Acesso em: 18 
fev. 2019.) 



 

 
 

200 

CONCLUSÃO 

Primeiramente, buscou-se compreender em que medida as atividades prestadas pelas 

plataformas se pareciam ou poderiam ser confundidas com as atividades prestadas pelas 

corretoras de valores mobiliários e pela Bolsa. Uma vez que plataformas não possuem uma 

estrutura uniforme nem uma maneira única pela qual exercem sua função, o que se soma à 

ausência de regulação ou norma específica a elas aplicável, a análise feita foi com base em 

diferentes modelos de negócios. Para que a comparação fosse possível, optou-se por 

compreender de modo generalizado o funcionamento dessas plataformas, separando--as em 

centralizadas e descentralizadas, analisando-se Termos de Uso de exchanges estrangeiras e 

nacionais. Ressalvadas as particularidades de cada modelo de negócio, muitas vezes as 

plataformas congregam atividades de custódia, execução das obrigações, registro de ordens, 

etc. A justificativa para tanto é a necessidade de garantir a liquidez do mercado e a maior 

segurança que uma possível custódia realizada pela plataforma poderia inserir às transações, 

o que se verificou não ser verdade. A custódia centralizada pode se apresentar como um 

problema em diversos casos, como no caso de invasão por hackers ou do bloqueio judicial 

das contas das plataformas, o que imobiliza também os recursos de seus usuários.  

Fica evidente, a partir desta pesquisa, que a plataforma centralizada assume posição 

análoga à de uma corretora, uma vez que ambas são responsáveis, em última análise, pela 

garantia de execução das operações, devendo entregar um ativo ou o dinheiro envolvido na 

compra do ativo. Na mesma esteira, está uma possível confusão com Bolsa porque a entidade 

administradora do mercado de Bolsa assume o papel de contraparte central das operações; 

enquanto o investidor responde à corretora, esta responde à Bolsa, sendo esse o motivo pelo 

qual inúmeras corretoras exigem que o investidor deposite os valores envolvidos em suas 

negociações antes de efetivar a operação, garantindo seu cumprimento.  

As plataformas sugerem maior proteção do investidor em relação à execução das 

operações, pois estas ocorrem automaticamente quando se tratam de plataformas 

descentralizadas. Há uma garantia de transferência quando as transações envolvem 

softwares, como os smart contracts e atomic swaps, os quais impedem que ocorra qualquer 

forma de inadimplemento. No caso de exchanges centralizadas e descentralizadas, a inserção 

de ordens no livro de ofertas é condicionada ao envio prévio de recursos à carteira virtual ou 

conta corrente da exchange em quantidade suficiente para a execução da ordem, o que 

também funciona como um mecanismo de garantia de execução, substituindo a figura da 

contraparte central assumida pela Bolsa ou mesmo o sistema de garantias prestados pelos 

usuários no mercado tradicional.  

A utilização do blockchain traz um ganho de tempo na execução e liquidação de 

operações no mercado de capitais. A execução e liquidação de ordens no mercado tradicional 
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brasileiro leva, hoje, cerca de dois a três dias, expondo os investidores a diversos riscos 

durante esse período conhecido como “janela de liquidação”. Entre os riscos, estão aqueles 

atrelados à não liquidação das operações por falta de fundos de um dos agentes, o 

descumprimento do acordado ou mesmo problemas operacionais. Então, paravse evitar que 

os investidores fossem prejudicados, criaram-se mecanismos voltados à proteção do 

investidor, bem como instituíram-se agentes de intermediação que passaram a assumir 

diversas obrigações, sendo estes, ao final, os responsáveis pelas condutas de seus clientes 

perante a outra parte com quem negociam. O uso do blockchain é capaz de reduzir esta janela 

de liquidação, pois uma transação poderá ser executada em poucos segundos, tornando parte 

dos instrumentos de proteção do investidor desnecessária, bem como dispensando parte dos 

intermediários.  

Em relação ao controle de titularidade dos ativos e à segregação de valores, as 

plataformas que realizam custódia mostram-se muito menos protetivas aos usuários do que o 

mercado tradicional. Neste, as transferências entre usuários são realizadas escrituralmente, 

já a transferência de titularidade dos ativos em blockchain acontece apenas quando o usuário 

requer a retirada dos ativos. No mercado tradicional, há uma central depositária em que a 

mudança de titularidade é registrada em até três dias após a liquidação.  

Nas plataformas que aceitam depósito em moeda corrente nacional e, portanto, 

realizam custódia de moeda, não há segregação em contas escriturais, diferentemente do que 

acontece no caso das corretoras. Assim, o investidor está desprotegido no caso de bloqueio 

judicial da conta corrente da uma plataforma, insolvência e/ou consequente falência da 

plataforma. Os recursos que estão nessa conta corrente são, na realidade, dos próprios 

investidores e estariam disponíveis para a compra de ativos criptografados. Logo, o bloqueio 

judicial da conta ou a utilização dos recursos para pagamento de credores seria indevido. 

Portanto, verifica-se aqui uma atividade similar à prestada pelas corretoras de valores 

mobiliários, mas sem que os investidores tenham o mesmo grau de proteção do mercado 

tradicional. 

O estudo sugere, também, que a obrigação de melhor execução das ordens é um 

instrumento de proteção do investidor que precisa ser repensado no contexto das 

criptoexchanges, assim como a ideia de suitability.  

Nas exchanges centralizadas, cada investidor, pessoalmente, insere sua ordem 

diretamente no livro de ofertas por meio do preenchimento de um formulário disponível no site 

da plataforma. Assim, caso a ordem contenha a “taxa de câmbio” calculada em moeda 

corrente nacional e represente a relação entre quantidade ofertada e valor a ser recebido, ou 

seja, o valor mínimo de venda, não há o que se falar em dever de melhor execução. A 

plataforma não exerce nenhuma atividade nesses casos. Porém, há determinadas 

plataformas que, diante da ausência de preenchimento da taxa de câmbio e da quantidade a 
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receber, criarão uma “ordem à mercado” que será executada a qualquer preço. A definição 

desse preço dependerá da cotação e da liquidez do ativo internamente na plataforma. Em se 

tratando de empresas privadas, estas não são obrigadas a observarem diferentes cotações 

em outras plataformas para que o preço de venda dos ativos seja o melhor disponível no 

mercado. Não é possível auferir se este custo era efetivamente o mais baixo em um dado 

momento, considerando a grande quantidade de exchanges e espaços de listagem privados 

hoje disponíveis. Se plataformas não assumem qualquer obrigação quanto à colocação de 

ordens, também não se poderia impor o dever de garantir que as ordens colocadas pelos 

sujeitos seriam, então, executadas nas melhores condições de mercado.  

No mercado tradicional brasileiro só há uma Bolsa, de modo que a melhor execução 

não implica em observar diferentes cotações. Ainda, entende-se que possivelmente não há 

que se falar em preterição de ordens a serem executadas, pois o encontro é realizado pelo 

próprio investidor. No entanto, à Bolsa caberá sempre fiscalizar as ordens executadas pelas 

corretoras, verificando se foi nas condições determinadas pelos investidores e mesmo se a 

corretora detinha poderes de representação para tal. Essa figura que pode fiscalizar a 

atividade da corretora deixa de existir no caso das exchanges, o que nos leva a crer que o 

investidor estaria menos protegido no caso dos criptoativos. Uma possível saída encontrada 

pelas plataformas para demonstrar a confiabilidade das suas atividades e a real execução das 

ordens é a contratação de auditorias externas e a implementação de regras internas de 

compliance.  

A pesquisa tratou, na sequência, do dever de suitability, o qual tem sua aplicação 

questionada no caso das plataformas, de modo que se sugere que os investidores estariam 

menos protegidos. Analisou-se a real possibilidade de imposição dessa obrigação às 

plataformas, principalmente no caso das descentralizadas. A categorização dos ativos em 

relação ao nível de risco atrelado é difícil de ser realizada sem que seja imposto às 

plataformas o dever de realizar uma espécie de curadoria dos ativos ofertados, o que não é 

realizado atualmente. Uma vez que todos os ativos criptografados envolvem um alto risco, já 

que os fatores são altamente voláteis e ainda se desconhecem os fatores que influenciam na 

variação do seu valor, outra possível forma de classificação de riscos estaria atrelada aos 

riscos de operacionalização, como é o caso do furto de custódia, de problemas com hackers 

ou mesmo do bloqueio judicial de contas.  

A forma pela qual deve-se tratar a suitability frente a essa nova realidade resta em 

aberto. Questiona-se até mesmo em que medida ela seria aplicável em um modelo de negócio 

em que todos os ativos são de alto risco, e as transações automáticas e dependem apenas 

da manifestação de vontade do próprio usuário. 

O estudo, também, demonstra que, ante a ausência da regulamentação das atividades 

prestadas pelas exchanges, não há mecanismos de ressarcimento de prejuízos desenhados 
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especificamente para situações envolvendo transações realizadas nas plataformas. A 

consequência disso é que, para que o usuário possa ser indenizado, precisará recorrer ao 

sistema judiciário tradicional, aplicando-se as normas gerais do Direito Civil e a legislação 

consumerista. Ao final, acredita-se que o usuário terá a violação dos seus direitos 

reconhecida, porém a indenização poderá demorar mais para ser paga, e os casos não serão 

analisados por especialistas no tema.  

As corretoras são responsáveis por reduzir/eliminar a assimetria informacional e 

técnica existente entre o investidor – principalmente pessoa física – e as operações 

disponíveis no mercado secundário - as plataformas centralizadas têm assumido essa 

posição. As centralizadas buscam informar o investidor por meio de seus canais de 

comunicação; a maioria dos sítios eletrônicos contam com espaços destinados à informação 

do investidor, contendo vídeos explicativos sobre o funcionamento da plataforma e dos ativos 

ali transacionados. Ainda assim, não são identificados mecanismos destinados à verificação 

da adequação dos produtos ao perfil do investidor.  

Apesar das obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo dispostas na Lei nº 9.613/1998 não serem aplicáveis às exchanges, estas mostram-

se preocupadas com essas questões, da mesma forma que ocorre no mercado tradicional. 

Assim, não desconsideram a necessidade de fiscalização das operações e mesmo de 

denunciar operações consideradas suspeitas. Ao analisar os Termos de Uso e as formas de 

operação das plataformas centralizadas, principalmente, verifica-se que grande parte das 

preocupações demonstradas pelos próprios agentes de regulação estão ali presentes, como 

é o caso de informações para o cadastramento dos usuários, permissão para o fornecimento 

de informações às autoridades competentes quando requerido, bem como envio de 

informações aos órgãos responsáveis no caso de detecção de operações consideradas 

suspeitas. No entanto, não há qualquer órgão responsável por monitorar ou fiscalizar a 

aplicação dessas políticas, cabendo aos usuários e às autoridades confiarem na sua boa-fé 

e forma de atuação.  

Nas plataformas centralizadas, as transações apenas são possíveis após o devido 

cadastramento do usuário, pois determinadas plataformas ainda suspendem o uso até que 

haja confirmação dos dados e aprovação interna do cadastro. As informações requeridas 

seguem na mesma linha do mercado tradicional. Caso o usuário preste informações falsas, 

não atualize suas informações ou deixe de prestar alguma informação requerida pela 

plataforma, isso poderá levar à não aprovação ou suspensão do seu cadastro, bem como ao 

cancelamento de forma discricionária, conforme o disposto em diferentes Termos de Uso.  

Outra justificativa para o pedido de informações está no fato de que as exchanges hoje 

transacionam uma grande monta de recursos sem que as autoridades fiscais locais tenham 

controle disso e da identidade de quem transaciona. Desta feita, abre-se espaço para crimes 
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financeiros, o que vai na contramão das medidas mundiais de aumento da transparência e 

cooperação de informação em âmbito internacional. Assim, os Termos de Uso contemplam a 

possibilidade de se repassarem as informações para as autoridades locais, que têm a devida 

competência para analisá-las. 

As exchanges descentralizadas estão menos vulneráveis à intervenção estatal e, 

portanto, requerem menos informações dos usuários para cadastro. Uma vez que é 

necessário criar uma conta no site da plataforma e ligar a sua conta à carteira dos ativos que 

deseja transacionar, poucas são as informações necessárias. Determinadas plataformas 

requerem apenas o endereço de e-mail do usuário, já que para realizar as transações basta 

o envio de recursos ao smart contract indicado, não sendo necessário o cadastramento na 

plataforma. Desta feita, elas não mantêm as contas de usuários nem realizam custódia de 

ativos. De forma a evitar problemas com regulações locais, estas plataformas utilizam o IP do 

indivíduo para identificar de onde a transação está sendo realizada. Ou seja, a identificação 

por meio do IP não permite certas transações cuja origem ou destino sejam países de 

jurisdições proibidas, o que justifica o fato de que nem todos os ativos estão disponíveis a 

todos os usuários.  

Essas plataformas descentralizadas previnem-se de problemas com a regulação de 

outras maneiras, como é o caso da verificação da geolocalização do indivíduo e seu cotejo 

com os locais em que as transações com ativos criptografados são realizadas. Além disso, o 

e-mail também é uma das possíveis formas para a identificação de um usuário. Ou seja, 

verifica-se a preocupação tanto das exchanges centralizadas como das descentralizadas 

quanto à observação de políticas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo, ainda que o cadastro de clientes não seja realizado 

tradicionalmente. 

Outro ponto positivo da tecnologia é a maior segurança que traz ao sistema e aos 

investidores ao dar garantia de entrega e autenticidade de ativos. Nesse caso, deixa de ser 

necessária uma central depositária responsável pela verificação da validade, existência e 

titularidade dos ativos. Isso passa a ser realizado automaticamente pelo registro realizado em 

blockchain, mostrando-se desnecessário que um terceiro verifique a legitimidade do 

documento, o que caberá à própria tecnologia fazê-lo por meio de um sistema de validação e 

autenticação próprio do blockchain. Este é um interessante avanço que a tecnologia 

apresenta e que pode agilizar as operações até mesmo no mercado tradicional, reduzindo o 

tempo e os custo da transação. Nesse sentido, determinadas Bolsas ao redor do mundo já 

relatam estarem estudando o uso do blockchain internamente, justamente para facilitar os 

serviços prestados de maneira a reduzir o tempo de compensação e liquidação das ordens. 

Os projetos estão focados, principalmente, na modernização da clearing para a redução da 

janela de liquidação.  
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Importante pontuar que as plataformas ainda não possuem um enquadramento jurídico 

próprio, mas a primeira definição legal veio por meio da IN/RFB 1.888/2019,386 de modo que 

são aplicáveis as normas gerais de Direito Civil e consumerista do ordenamento jurídico 

brasileiro, não havendo preocupação específica quanto à proteção dos usuários, como se 

observa no mercado de capitais, por exemplo.  

No Brasil, há dois projetos e uma proposta de alteração, que estão sendo analisados 

e serão submetidos para votação, os quais tratam do tema. O primeiro projeto é o PL nº 

2.303/2015,387 proposto pelo deputado Aureo Ribeiro em julho de 2015, e que trata de moedas 

virtuais e milhagens como arranjos de pagamento, mas que nada dispõe sobre as plataformas 

de negociação dos ativos. Esse projeto ainda não foi aprovado. O segundo Projeto de Lei 

sobre o tema é o 2060/2019,388 de autoria do mesmo deputado e que foi apresentado em 4 

de abril de 2019. Esse é mais abrangente ao tratar do tema, já que traz uma visão mais 

favorável aos ativos criptografados e não mais fala apenas em moeda eletrônica, mas também 

menciona agora os criptoativos.389 Outra definição de criptoativos é a que foi dada pela 

IN/RFB nº 1.88/2019, a qual também trata do tema de modo abrangente.390 

                                                
386 Na dicção do disposto no artigo 5º da Instrução Normativa, a exchange de criptoativos é: “ a pessoa 
jurídica, ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com 
criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de 
pagamento, inclusive outros criptoativos”. (RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa 
1.888/2019. Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações 
realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. DOU 07 maio 2019. 
Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-
1.888-de-3-de-maio-de-2019-87070039 >. Acesso em 08 maio 2019).  
387 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 2.303/2015. Dispõe sobre a inclusão das moedas 
virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de "arranjos de pagamento" sob a supervisão 
do Banco Central. 08 jul. 2015. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555470>. Acesso em: 
20 fev. 2019.   
388 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 2.060/2019. Dispões sobre o regime jurídico de 
criptoativos.  Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1728497&filename=PL+2
060/2019>. Acesso em: 20 fev. 2018.  
389 Os criptoativos são definidos por meio desse Projeto de Lei como sendo aqueles que “englobam 
ativos utilizados como meio de pagamento, reserva de valor, utilidade e valor mobiliário”, e trata das 
plataformas como intermediação no parágrafo único do artigo segundo como sendo: “pessoa jurídica 
prestadora de serviços de intermediação, negociação, pós-negociação e custódia de criptoativos” sem 
que sequer faça menção à ideia de proteção do investidor. (CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de 
Lei nº 2.060/2019. Dispões sobre o regime jurídico de criptoativos.  Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1728497&filename=PL+2
060/2019>. Acesso em: 20 fev. 2018.) 
390 Conforme o disposto no artigo 5º, são criptoativos: “a representação digital de valor denominada em 
sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, 
transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros 
distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de 
valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal”. (RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL. Instrução Normativa 1.888/2019. Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de 
informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil. DOU 07 maio 2019. Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-
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Portanto, conclui-se no sentido de que as plataformas de criptoativos, ainda que já 

demonstrem determinadas preocupações como é o caso da prevenção à lavagem de dinheiro 

e a outros crimes financeiros, ainda precisam avançar em outros aspectos quanto à proteção 

do investidor. Nesse sentido, muito precisa ser discutido pelas autoridades reguladoras 

quanto a própria atividade das plataformas para que se possam compreender seu 

funcionamento e de que maneira determinados instrumentos de proteção ao investidor podem 

ser a elas imputados. De toda sorte, há certas questões como a suitability e o dever de melhor 

execução de ordens cuja aplicabilidade, principalmente no modelo hoje vigente, devem ter 

sua validade questionada.  
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