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1. Resumo

Este projeto pretende explorar as estruturas e formas do Blockchain e sua relação

com o Direito e o Estado, dentro da sociedade capitalista contemporânea, bem

como as relações e impactos sociais e políticos que este novo sistema financeiro é

capaz de acarretar no mercado. O desenvolvimento tem como base uma revisão

bibliográfica de autores selecionados e espera como resultado contribuir com a

crítica  e  análise  do  sistema  vigente,  que  demanda  um  contínuo  exercício  de

compreensão  sob  as  mais  variadas  perspectivas  e  temáticas  ao  decorrer  da

História. 

2. Introdução

A importância da análise do Blockchain na organização do sistema jurídico de

regulação das relações sociais econômicas. No Brasil, estas relações estão pouco

organizadas no ordenamento jurídico e, em alguns casos, a falta de lei gera uma

forte incerteza jurídica a luz dos futuros passos da economia e mercado.

3. Objetivos

Verificar  a  regulamentação  jurídica  estatal  em torno  do  Blockchain  no  Brasil,

atentando-se na sua atual lacuna normativa, sua falta de regulação diante das

transações mercadológicas digitais já ocorrentes, com um olhar para a postura

política e econômica a beira de um novo método de circulação de mercadorias. 

4. Metodologia

O  método  de  pesquisa  a  ser  usado  será  o  levantamento  bibliográfico,  onde

veremos expostos os conceitos, ideias e pensamentos de juristas e economistas,

na órbita marxista do direito. A razão pela escolha dos autores, e característica

que os une, é a linha ideológica científica da busca pelo pensamento crítico e

profundo sob o mesmo objeto de análise, o capitalismo e sua relação pura com a

sociedade.  O  pensamento  filosófico  de  Karl  Marx,  a  dialética  marxista,  e  o



desdobramento no campo do direito desenvolvido por Evgeni Pachukanis, trazem

a base filosófica para as questões das mudanças e modelagem do capitalismo

perante o Estado e sua forma política. Elementos contemporâneos também serão

utilizados, como a crítica ao pensamento capitalista de Alysson Leandro Mascaro

e  Celso  Naoto  Kashiura  Jr,  unindo  o  entendimento  técnico  sobre  as

especificidades desta nova modalidade de transação econômica e seu amparo

digital, os bitcoins e o blockchain respectivamente.

5. Desenvolvimento

O  fim  do  sistema  de  produção  feudal  e  início  da  circulação  mercantil.  As

revoluções  político-sociais  liberais  do  séc.  XIII,  levando  ao  pensamento

juspositivista do direito,  em decorrência, o nascimento do sistema de produção

industrial  no  século  seguinte.  A  abstenção  estatal  e  o  seu  amadurecimento

recente e contemporâneo na forma dos direitos humanos de segunda e terceira

geração, refletindo maior intervenção política do Estado, e agora, o renascimento

de um novo liberalismo exigindo cada vez mais o afastamento estatal das relações

econômicas dos indivíduos.  Desvendando-se,  por  fim,  a tecnologia como força

propulsora neoliberal ao avanço da globalização diante do afastamento político

estatal aos novos ditames do mercado.

6. Resultados preliminares

Os  primeiros  resultados  induz  que  o  Blockchain  pode  causar  impactos

significativos no sistema monetário tradicional estatal, no mercado e na economia

interna e externa, ao ponto de reclamar uma forte regulação jurídica. Deste modo,

com a ausência das normas reguladoras e a falta de agilidade do congresso –

ente  produtor  das  normas  jurídicas  de  âmbito  federativo  –  há  uma  constante

incerteza jurídica causada por esta lacuna normativa, possibilitando um caminho

livre para a iniciativa privada ditar regras e procedimentos próprios que podem

levar  a  incompatibilidades  nas  relações  de  consumo  nas  esferas  fiscais,

consumeristas e trabalhistas. 
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