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RESUMO 

 

O objetivo da presente pesquisa visa compreender a revolução que a tecnologia Blockchain poderá 

proporcionar através de sua técnica de registros de informações utilizando de blocos sequenciais de dados 

em forma contínua de registros, onde uma vez inserida, conferida e validada pela rede, estas informações 

são registradas em definitivo e a partir deste momento, não aceitará qualquer forma de alteração em sua 

estrutura de registros. Essa tecnologia pode ser aplicada em uma grande gama de atuações, como exemplo 

em registro de cartórios e em especial nas moedas digitais. Como exemplo destas moedas temos o Bitcoin, 

que é uma das primeiras moedas criadas junto com a tecnologia Blockchain, cujo valor de negociação é o 

mais alto atualmente e é a mais aceita pelos usuários das criptomoedas e, por essa crescente importância e 

volume cada vez maior de negociações monetárias negociadas dentro Blockchain, cabe uma análise acerca 

da atuação do Estado frente ao crescimento das moedas digitais ou criptomoedas. O Bitcoin é a moeda 

mais proeminente e negociada, tendo sido já aceita como forma de pagamento na compra de apartamentos, 

carros e em uma crescente gama de outros produtos. Sucede que também já se mostraram viáveis suas 

possíveis finalidades relacionadas a lavagem de dinheiro, fraudes e ocultação de patrimônio ilícito, cabendo 

uma análise do entendimento da Polícia Federal e Receita Federal acerca do uso das criptomoedas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Moedas digitais; Polícia Federal; Receita Federal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A crise no sistema financeiro que se espalhou dos Estados Unidos para o mundo 

no ano de 2008 motivou ainda mais o sentimento da necessidade da descentralização do 

sistema financeiro, alterando-se o atual sistema fiduciário, com a diminuição de 

intermediadores, os bancos, e na redução de seu custo, o que poderia ser obtido através 

de uma criptomoeda que estaria vinculada ao Banco Central de nenhum país. 

Com o grande aumento no volume de negociações com estas moedas virtuais, o 

começaram a surgir indícios de possíveis atividades ilícitas que poderiam estar ocorrendo 

por causa da privacidade que este sistema proporciona e, por este motivo, o governo está 

procurando regular esta atividade por meio da atuação da Receita Federal, Banco Central 

e a Polícia Federal. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Empregou-se o método teórico bibliográfico, consistente na pesquisa de obras, 

periódicos, artigos e material eletrônico que tratam do tema. Através de leituras e 

fichamentos, se obteve o embasamento teórico para a conclusão do trabalho, 

demonstrando o entendimento e as impressões sobre o tema. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A crise do sistema financeiro norte-americano ocorrido no ano de 2008, com 

impacto significativo nos demais países, acarretou em um período de recessão e ao 
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aumento do sentimento de insegurança tanto nas instituições financeiras quanto no poder 

de regulação do Banco Central e nos governos. Isso fez aumentar a desconfiança nas 

economias centralizadas dos países. (CAMPOS, Emília Malgueiro, 2018) 

Com o avanço da ciência da computação e o estudo da técnica da criptografia, foi 

publicado no ano de 2008 um documento intitulado “Bitcoin: Um sistema eletrônico de 

dinheiro ponto a ponto”, onde as transações em moedas virtuais são registradas, 

monitoradas e rastreadas por um livro digital denominado Blockchain e este a distribui a 

todos os seus usuários. Por causa deste sistema, todos os usuários da rede possuem 

uma cópia atualizada de todo o histórico de transações, onde as novas transações são 

repassadas a todos os nós da rede em um registro único e compartilhado, o que torna 

desnecessário a existência de um servidor central. 

Por esta característica da moeda virtual Bitcoin, não é possível que ela seja 

controlada por nenhum agente, o que acaba frustrando tentativas de criar legislações 

específicas sobre algo que não pode ser regulado, como o dinheiro tradicional. Desta 

forma, observa-se o crescimento do interesse da sociedade quanto à criptomoeda, sobre 

o seu funcionamento, qual a finalidade e se poderiam estar confiando nesta nova 

tecnologia sem estarem incorrendo em riscos, como exemplo, na perda de valor da 

moeda real convertida nas moedas digitais e com a fiscalização do Estado através dos 

órgãos de controle financeiro. “Bitcoin é dinheiro, assim como o real, dólar ou euro, com a 

diferença de ser puramente digital e não emitido por nenhum governo” (ULRICH, 2014, p. 

111).’’ 

Como as negociações de Bitcoin são entre vendedor e comprador, sendo acessada 

por um login e senha, sem maiores identificações quanto ao responsável pela carteira 

digital e sem intermédio de um terceiro, como uma instituição financeira que estaria 

intermediando as negociações e, portanto, teria acesso aos responsáveis pelas contas, os 

criminosos estão utilizando a moeda virtual como uma ferramenta de anonimato em suas 

negociações  como meio de receber recursos por trabalhos ilícitos, crimes relacionados à 

lavagem de dinheiro, roubo de dinheiro virtual, fraudes e ocultação de patrimônio ilícito. O 

interesse pelas moedas virtuais vem do fato de que tudo acontece de forma online: 

compras, vendas e transferências, sem o envolvimento de nenhuma Instituição 

Financeira, ou seja, não existem taxas de manutenção nem regulações do Estado. 

A Receita Federal editou a instrução normativa 1.888/2019, em que torna 

obrigatória a todas as Exchange (corretoras de criptomoedas) a prestação de informações 

que sejam relacionadas a transações com criptomoedas, sendo que estas informações 

devem ser prestadas mensalmente à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 

Nesta mesma linha de atuação, a Receita Federal dos EUA tem solicitado para as 

pessoas que possuem as moedas digitais para que estejam retificando suas declarações 

de renda para que não venham a sofrer penalidades criminais e financeiras, inclusive 

prisão. 

O Banco Central do Brasil emitiu o Comunicado n 31.379 de 16/11/2017 alertando 

para os riscos nas operações de guarda e negociação das moedas virtuais. O alerta 

informa que estas não são emitidas nem garantidas pela autoridade monetária e não são 

asseguradas a sua conversão para moedas soberanas, não possuindo lastro em ativo 

real de qualquer espécie e que seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida 

pelos indivíduos ao seu emissor. O portador destes ativos podem sofrer perdas 

patrimoniais. Atividades ilícitas por meio destas moedas podem levar as autoridades 

públicas a abrirem investigação para apuração de responsabilidades penais e 

administrativas.  
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A Comissão de Valores Mobiliários tem proibido no Brasil a oferta de investimento 

em fundo de criptomoedas ou em qualquer outro valor mobiliário e vem atuando na 

coibição de levantamento de valores baseados em moedas virtuais com a fachada de 

grupo de investimento, mas que no fundo são programas de pirâmides financeiras. A 

CVM vem atuando emitindo relatórios avisando a população que determinados fundos 

foram proibidos e aplicando multas diárias aos titulares. 

A Polícia Federal vem atuando no combate a lavagem de dinheiro. Nesta atuação, 

identificou o primeiro caso de esquema de lavagem de dinheiro envolvendo moedas 

digitais, em especial o uso do Bitcoin. No dia 13/03/2018 foi deflagrada a Operação Pão 

Nosso, direcionada a um esquema de lavagem de dinheiro no fornecimento de pães para 

os presos em penitenciárias do estado do Rio de Janeiro, vinculado a secretaria de 

administração penitenciária. Foi possível identificar o uso das criptomoedas, como forma 

de pagamento, levando a Polícia Federal a notificar corretoras de Bitcoin a bloquearem 

qualquer tipo de criptomoeda em nome dos investigados e que forneçam todas as 

transações efetuadas pelos suspeitos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que as criptomoedas, como maior exemplo o Bitcoin, seriam um meio 

em se baratear o custo do dinheiro visto que as instituições financeiras não fariam o elo 

entre as partes (intermediários) sem as suas cobranças de taxas, e por outro lado, 

também não se teria nenhuma garantia da confirmação de pagamento ou transferência 

dos valores negociados.  

Como não ocorre a atuação do Estado, este não poderia vir a cobrar impostos 

sobre as movimentações e a guarda dos valores e a sua possível valorização, mas por 

não possuir nenhum lastro com nenhuma moeda nacional ou bem tangível, também pode 

ocorrer a perda de patrimônio visto que o valor da criptomoeda depende da confiança de 

seus usuários. 

Como o Estado não está presente nestas movimentações, as organizações 

criminosas estão se aproveitando para implementar, através das moedas de criptografia, 

a lavagem de dinheiro de suas atividades ilícitas, fraudes e ocultação de patrimônio. A 

Receita Federal tem conseguido identificar movimentações atípicas por meio da 

instituição da obrigatoriedade das Exchange de estarem informando diariamente as 

movimentações. A Polícia Federal vem atuando através de investigações o combate a 

lavagem de dinheiro de contratos públicos e se identificar a necessidade de maiores 

esclarecimentos vem notificando as corretoras de Bitcoin a bloquearem as criptomoedas 

dos investigados e as possíveis transações que efetuaram. 
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