
www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue 

para Tel: 3106-4171 Fax: 3107-2570
netjen@netjen.com.br

Bitcoins e os desafi os 
para sua regulamentação

Os desafi os em relação 

às bitcoins são diversos

Desde a ausência total de 
regulamentação ofi cial, 
até a compra e venda 

da moeda, que hoje é feita 
diretamente entre os usuá-
rios ou com o auxílio de uma 
corretora de negociação de 
criptomoedas, sem qualquer 
controle ofi cial sobre estas 
movimentações.

Além disso, quando a Co-
missão de Valores Imobiliários 
(CVM) proibiu a compra de 
criptomoedas por fundos de 
investimentos, afi rmou-se que 
tais criptomoedas não podem 
ser qualifi cadas como ativos 
fi nanceiros. A dúvida quanto à 
natureza jurídica da bitcoin no 
Brasil também é um grande de-
safi o para sua regulamentação.

Há quem sustente que sua 
natureza jurídica é defi nida 
como “camaleão”, pois se teria 
uma natureza jurídica que se 
adapta ao negócio, depen-
dendo do tipo de transação, 
podendo ser considerada 
moeda, meio de pagamento 
ou bem, o que resulta em uma 
instabilidade, pois, para cada 
tipo de transação se verifi ca um 
impacto jurídico e tributário 
específi co, difi cultando ainda 
mais a regulamentação das 
bitcoins no Brasil.

Existe, ainda, quem defenda 
que bitcoin não pode ser trata-
da como moeda, pois o artigo 
21, inciso VII da Constituição 
Federal, prevê a competência 
da União para emissão de mo-
edas e o artigo 164, também 
da Constituição, estabelece 
a competência exclusiva do 
Banco Central (Bacen) para 
tal emissão, de modo que, para 
se considerar moeda, a bitcoin 
deveria ser emitida por algum 
órgão governamental, nacional 
ou estrangeiro, o que não é o 
caso.

Outro desafi o superável se vê 
na inexistência de lastro para 
a bitcoin, pois o lastro é a ga-
rantia dada pelo governo para 
emissão de sua moeda, que na 
maioria dos casos é assegurada 
pelo ouro de suas reservas; no 
caso da bitcoin, inexiste lastro 
a lhe garantir, muito embora a 

lei da oferta e procura é que 
defi ne seu valor de mercado, 
de modo que, é possível haver 
uma futura regulamentação, 
apesar da ausência de lastro.

Além disso, a hipervalo-
rização e a movimentação 
(utilizando-se do blockchain) 
são algumas barreiras transpo-
níveis que serão enfrentadas 
para regulamentar as cripto-
moedas. A dúvida se a valo-
rização da bitcoin se trata de 
uma bolha, também persiste. 
A difi culdade se amplia, pois 
as criptomoedas ultrapassam 
as fronteiras, podendo ser 
negociadas de qualquer parte 
do mundo.

No Projeto de Lei nº 
2.303/2015, que tramita na 
Câmara dos Deputados, é 
possível verifi car a tentativa 
de regulamentar as bitcoins, 
classifi cando-as como arranjos 
de pagamento sob a supervisão 
do Banco Central.

Quanto à ideia da regula-
mentação ser realizada por 
uma entidade internacional, 
como o FMI (Fundo Monetário 
Internacional), talvez seja mais 
prudente e adequado cada país 
regulamentar as criptomoedas 
de acordo com sua própria 
política e legislação local, 
como aconteceu no caso da 
utilização do aplicativo Uber. 

Hoje, existem mais de mil 
tipos de criptomoedas, que 
são negociadas pelo mundo 
na internet, sendo, portan-
to, muito difícil e complexo 
regulamentá-las de maneira 
geral a contemplar as expec-
tativas e diretrizes políticas e 
econômicas de todos os países 
de forma universal.

Portanto, acredita-se que, 
futuramente, todos os pro-
blemas citados não impedirão 
uma regulamentação do tema, 
pois o tempo fará com que o 
mundo estude e entenda estas 
mudanças irreversíveis e, em 
breve, espera-se a regulamen-
tação ofi cial brasileira para as 
moedas digitais.
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O ministro da Secretaria 
de Governo, Carlos Marun, 
demonstrou não haver ur-
gência do governo na criação 
do ministério da Segurança 
Pública. Ele disse que o go-
verno ainda defi ne os detalhes 
de criação do órgão, inclusive 
a forma como isso se dará: se 
por projeto, decreto ou MP. 
Marun também descartou a 
possibilidade de criação de 
impostos para custear gastos 
com segurança pública.

Ao ser perguntado se o 
ministério sairia do papel na 
próxima semana, ele adotou 
um discurso paciente: “Na 
semana que vem ou na outra. 
Não há uma sangria desatada”. 
Segundo ele, o governo ainda 
não defi niu um nome para o 
ministério. Marun, no entanto, 
negou haver difi culdades para 
encontrar a pessoa certa para 
o cargo. “Existe um cuidado 
de encontrar um nome que o 
presidente Temer considere 
adequado para o exercício 
de funções de tanta respon-
sabilidade”.

Na opinião do ministro, 
o perfil do chefe do novo 
ministério deve ter qualida-
des técnicas e políticas. “Eu 

Ministro Carlos Marun também descartou a possibilidade de 

criação de impostos para custear a segurança pública no país.

Deputados do PSDB estão 
empenhados em trabalhar pela 
derrubada do veto presiden-
cial ao Refi s para as micro e 
pequenas empresas. A medida 
foi aprovada no fi nal do ano 
passado com o apoio maciço 
da bancada tucana. O deputado 
Otavio Leite (PSDB-RJ), por 
exemplo, foi o relator da maté-
ria, que concede descontos de 
juros, multas e encargos com o 
objetivo de facilitar e parcelar o 
pagamento dos débitos. 

Na Câmara, a proposição tra-
mitou como projeto de autoria 
do deputado Geraldo Resen-
de (PSDB-MS). A ele foram 
apensadas outras proposições 
dos também tucanos Nilson 
Leitão (MT) e Eduardo Cury 
(SP).  A proposta aprovada 
benefi cia todas as empresas 
optantes do Simples Nacional. 
O Refi s aumentará o número 
de parcelas para quitação das 
dívidas com o governo, de 60 
para até 180 vezes.

“O veto ao Refi s do Simples 
foi um absurdo, uma injustiça 
profunda, uma vez que o Con-
gresso já o havia aprovado para 

Veto foi “uma injustiça”, avalia o deputado Otavio Leite,

que foi relator da proposta.

O Conselho Permanente da 
OEA condenou a convocação 
de eleições presidenciais na 
Venezuela pelo governo de Ni-
colás Maduro. Dezenove países 
votaram a favor da resolução, 
cinco foram contrários e hou-
ve oito abstenções. A reunião 
foi convocada por Argentina, 
Brasil, Estados Unidos, Mé-
xico, Panamá e Santa Lúcia. 
A OEA também pede para 
que o governo reconsidere 
as “prematuras convocações 
de eleições presidenciais” e 
apresente um novo calendário 
eleitoral que permita que as 
eleições sejam realizadas com 
as garantias necessárias. 

Segundo a resolução, esse 
processo deve incluir a parti-
cipação de todos os partidos 
políticos e atores venezuelanos 
sem qualquer tipo de exclu-
são, além de observadores 
internacionais independentes 
e liberdade de imprensa. O 
texto da resolução também 
pede que o governo da Ve-
nezuela implemente medidas 
para impedir o agravamento da 
situação humanitária no país, 
incluindo aceitar a assistência 
oferecida pela comunidade 
internacional.

Durante a sessão, o chefe da 

missão do Brasil junto à OEA, 
embaixador José Luiz Machado 
e Costa, disse que a situação 
da Venezuela “se deteriorou a 
olhos vistos nos últimos meses” 
e que “a solução para os pro-
blemas venezuelanos está nas 
mãos do povo venezuelano”. 
O embaixador afi rmou que as 
eleições “não reúnem as condi-
ções para expressar a vontade 
do povo venezuelano e, desse 
modo, encaminhar a solução da 
crise”. O embaixador também 
expressou a preocupação do 
governo brasileiro quanto ao 
“grande afl uxo de nacionais 
venezuelanos que buscam 
abrigo em nosso território”.

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, anunciou 
que iria adiantar a realização 
de eleições presidenciais que 
deveriam ocorrer no fi nal do 
ano para o dia 22 de abril. A 
antecipação favoreceria o atual 
governo, por reduzir o tempo 
da oposição para se organizar 
e fazer campanha. A oposição 
declarou que vai boicotar as 
eleições o pleito. Maduro tam-
bém anunciou que vai adiantar 
as eleições legislativas que 
deveriam acontecer em 2020 
para a mesma data de 22 de 
abril (ABr).

Presidente na Venezuela, Nicolás Maduro.
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Divulgação

Em nota, a Procuradoria 
da República afirmou 
que os recursos deverão 

ser aplicado “exclusivamente 
na execução de obras e me-
lhoria de infraestrutura” das 
unidades.

A Procuradoria da República, 
o Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação, o MEC, 
a Secretaria de Estado de Edu-
cação do Rio e a Procuradoria 
do Rio vão assinar na terça-feira 
(27), um termo de cooperação 
técnica que estabelece os crité-
rios de aplicação do dinheiro. 
O termo estabelece que os 
recursos liberados deverão 
ser recebidos através de fonte 
orçamentária diferenciada a fi m 
de facilitar a fi scalização da sua 
devida aplicação. 

Para obter o recurso, a Secre-
taria de Educação deverá soli-
citar à Justiça a devolução dos 
valores recuperados nas ações 
judiciais que o MP Federal in-
dicar. As escolas benefi ciadas 

Fim do auxílio 
moradia 
para juízes e 
procuradores

Relator da proposta que 
proíbe pagamento de auxílio-
-moradia a agentes públicos, 
o senador Roberto Requião 
(PMDB-PR) leu, na sexta-
-feira (23), seu voto favorável 
ao texto. A proposta é de 
iniciativa do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e está 
na Comissão de Constituição 
e Justiça. Requião classifi cou 
de corporativismo o compor-
tamento de juízes e de inte-
grantes do Ministério Público 
na luta pelo pagamento de um 
benefício considerado por ele 
de barbaridade:

“Corporativismo é a mani-
festação coletiva do individua-
lismo. Isso é muito ruim, pois 
desmoraliza as carreiras e as 
instituições”, afi rmou. Ainda 
para o senador, magistrados, 
procuradores, promotores e ou-
tros integrantes de carreiras do 
governo ainda não entenderam 
que essa manifestação corpora-
tiva é nociva para a República. 
“A impressão que tenho é que 
eles se julgam passageiros de 
um barco, que é o barco do 
Estado nacional. E querem 
aproveitar, em momentos de 
difi culdade, tudo que podem 
porque vão desembarcar no 
primeiro porto. A República 
pode afundar sem que com isso 
se incomodem”, afi rmou.

Requião destacou ainda que 
seu relatório não pede o paga-
mento retroativo de quem vem 
ganhando o benefício, visto que 
a maior parte pode ter recebido 
de boa fé. “Estou propondo 
que ele se encerre a partir da 
proposta e não estou me preo-
cupando com a regressão desde 
sempre, que levaria à devolução 
do recebido de forma incorreta. 
Eu estou tentando pacifi car o 
problema, mostrar que existe 
Congresso Nacional e que isso 
tem que ser regulamentado por 
aqui”, afi rmou.

Com a intervenção federal 
decretada no Rio de Janeiro, a 
tramitação de propostas está 
suspensa no Legislativo, mas o 
tema está em análise também 
pelo STF. A presidente Car-
men Lúcia marcou para 22 de 
março o julgamento de ações 
que discutem o benefício para 
magistrados e integrantes do 
MP. No momento, o pagamento 
tem sido feito por liminares do 
ministro Luiz Fux. A Associação 
dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) convocou para 15 de 
março uma greve nacional da 
categoria (Ag.Senado).

Dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato, no Rio, vai ser 

usado na reforma de escolas públicas do Estado.

R
ep

ro
du

çã
o

Dinheiro da corrupção, 
recuperado pela Lava Jato,

no Rio, vai reformar escolas
O Ministério Público Federal informou que parte do dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato, no 
Rio, vai ser usado na reforma de escolas públicas do Estado

do para essa fi nalidade, não 
afastando, contudo, a com-
petência dos demais órgãos 
de controle para tanto. Um 
diagnóstico da rede estadual 
de ensino revelou que entre 
outros problemas, a defi ci-
ência da estrutura física é 
um desafi o que se apresenta 
em pelo menos 64% das 1221 
unidades escolares mapeadas 
no Rio de Janeiro.

Para a procuradora da Repú-
blica Maria Cristina Cordeiro, 
coordenadora do MPEduc. 
“Não há melhor forma de se 
retornar à sociedade recursos 
que lhe foram pilhados, senão 
através da educação. De nada 
adianta nos debruçarmos na 
defesa de outros direitos do 
cidadão, sem priorizarmos o 
que o emancipará para o exer-
cício consciente dos demais. 
Não se transforma uma nação 
sem investimentos sérios em 
educação”, completou a pro-
curadora (AE).

deverão constar de uma relação 
anexa ao termo, em ordem 
de prioridade, assim como as 
respectivas intervenções, a 
previsão de custo e da quan-
tidade de alunos benefi ciados. 
O projeto básico de cada obra 
deverá ser apresentado em 60 
dias a partir da assinatura do 

termo e a licitação realizada 
em até 30 dias após a liberação 
do recurso.

Toda a execução das obras, 
bem como as respectivas 
prestações de contas serão 
acompanhadas pelo FNDE 
através de sistema eletrônico 
já existente, porém adapta-

Criação de ministério de segurança 
pública “não é sangria desatada”

entendo que é uma função 
que é preciso conhecimento 
técnico e também o traquejo 
político. É o meu entendimen-
to, mas essa é uma escolha do 
presidente Temer, que enten-
de muito mais do que eu. Ele 
foi secretário de Segurança 
duas vezes”. O orçamento 
do novo ministério virá de 
recursos já previstos. Marun 
explicou que as entidades já 
existentes que vão compor o 
órgão vão trazer consigo seus 
orçamentos.

“Haverá o remanejamento 

de recursos e a utilização de 
recursos orçamentários já 
previstos, de várias organiza-
ções que passarão a compor 
esse ministério, por exemplo, 
a Polícia Federal. Ela tem seu 
orçamento e esse orçamento 
vem. Polícia Rodoviária Fe-
deral também”, disse. “São 
órgãos que têm orçamento e 
esses orçamentos migrarão 
para o Ministério da Segu-
rança Pública junto com as 
responsabilidades pela execu-
ção dos trabalhos”, completou 
(ABr).

Derrubada do veto ao Refi s das 
micro e pequenas empresas

grandes e médios empresários. 
Não faz o menor sentido para 
uma questão inclusive cons-
titucional, pois ele ofende 
essas regras e afeta 600 mil 
empreendedores no Brasil. 
Vamos rejeitar o veto, porque 
o empreendedorismo é a única 
solução para o País sair do 
atoleiro”, destacou o tucano.

Assim como Leite, Resende 
afi rma que as grandes empresas 
receberam benefício semelhan-

te. Por isso, questiona por que 
o mesmo não pode ser feito 
em prol dos cerca desses 600 
mil pequenos negócios que 
respondem por cerca 60% dos 
empregos e quase 30% do PIB. 
Para ele, é fundamental que o 
Refi s para este segmento entre 
em vigor. O total das dívidas das 
micro e pequenas empresas 
notifi cadas pela Receita ultra-
passa a marca de R$ 22 bilhões 
(psdbnacamara).

OEA condena convocação 
de eleições na Venezuela


