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1. RESUMO 

A presente pesquisa de iniciação científica objetiva, a partir da utilização da 

Teoria dos Sistemas, criada pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann, observar o 

funcionamento e desdobramento do sistema jurídico frente ao surgimento das 

tecnologias da Blockchain e do Bitcoin, verificando a forma com que referido sistema 

vem se comportando ao caracterizar, ou não, como lícito ou ilícito ato praticado a 

partir destas, se existe regulamentação em território nacional para ambas, qual é o 

comportamento de países que se viram nesta mesma situação e como o diálogo, 

neste sentido, vem sendo dirigido no Brasil. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O sociólogo alemão Niklas Luhmann, a partir da Teoria dos Sistemas, pretende 

organizar a sociedade em subsistemas, de modo a traduzir a complexidade nela 

existente. Nesta organização, encontra-se o subsistema jurídico, que possui seus 

próprios códigos e conceitos, e se diferencia dos demais subsistemas (econômico, 

comunicacional, etc.) por sua própria construção e também do ambiente que o 

circunda, pela autopoiése que opera. Para este subsistema, o código-chave é a 

operação de análise do lícito/ilícito sob qualquer objeto a este apresentado, pois 

mesmo que observado em sua singularidade, referido subsistema, bem como os 

demais, pode vir a ser provocado pelo surgimento de novos objetos mesmo que em 

outros subsistemas (as tecnologias da Blockchain e do Bitcoin, por exemplo). 

É sobre isso que a pesquisa se pauta: buscamos entender se as tecnologias 

mencionadas são consideradas lícitas ou ilícitas diante da legislação brasileira, 

verificando se há regulamentação para estas, quais seriam as suas implicações 

tanto legislativas e operação. Para tanto, apresentamos os pontos de convergência 

e divergência observados entre os Sistemas de Luhmann, o Direito e a Tecnologia, 

exemplos da funcionalidade das tecnologias no exterior, possíveis impactos da 

regulamentação destas no Brasil e as movimentações legislativas a esse respeito. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar os pontos de convergência e 

divergência entre o Direito e a Tecnologia, considerando o constante avanço 

tecnológico que estamos passando. Neste sentido, buscamos entender em qual 



momento sistema jurídico seria abalado pelos eventos ocorridos fora de seu escopo, 

se estes possuiriam interesse jurídico e como ele se comportaria. 

Como objetivo específico buscamos verificar o comportamento do subsistema 

jurídico com relação às tecnologias da Blockchain e do Bitcoin, entendendo 

amplamente a ideia trazida pela Teoria de Luhmann, o funcionamento das 

tecnologias e como estas poderiam vir a impactar a sociedade e o subsistema 

jurídico (se haveria ou não licitude em seus funcionamentos) e se haveria 

regulamentação; da mesma forma, buscamos entender se o Direito possui 

coercibilidade diante de atos que utilizem as tecnologias mencionadas, ou se 

estaríamos diante de uma lacuna a qual o Direito ainda não pôde resolver. 

 

4. METODOLOGIA 

Nesta pesquisa vem sendo utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica, 

aplicando-se também em alguns momentos a metodologia de estudo de caso. A 

partir destas metodologias, a pesquisa vem sendo elaborada tendo como base a 

leitura das obras relacionadas ao tema, artigos científicos, materiais acadêmicos, 

relatórios, documentários, pareceres e opiniões técnicas, além de notas e projetos 

de lei apresentados durante a realização do projeto, bem como as opiniões de 

experts que atuam/estudam as tecnologias sob o viés tecnológico. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os conceitos, ideias, sistemas e objetos que vem sendo analisados formam 

núcleos de grande complexidade nas áreas para as quais são voltadas. A Teoria dos 

Sistemas, de Luhmann, por exemplo, tornou-se a primeira teoria que buscava refletir 

a organização social sem que o Homem fosse o centro desta, enquanto que a 

tecnologia da Blockchain notadamente deu início a uma nova organização, agora 

sem que haja barreiras geográficas, primando pela clareza e segurança das 

informações e registros, assim como o Bitcoin, que anseia por revolucionar a 

tradicional (e as atuais) formas de pagamento em moeda. 

Não fosse suficiente, o Direito, por sua vez, se torna um reflexo de toda a 

organização e inovação que pode vir a ocorrer em uma sociedade (ou seja, muitos 

barulhos impactam o subsistema jurídico, se trouxermos esta análise para a Teoria 

dos Sistemas). 



De certo, a partir deste trabalho, vem sendo possível observar pontos 

importantes para um entendimento assertivo com relação aos objetivos suscitados, 

de modo que já se é possível apresentar algumas conclusões preliminares. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Dentre outras conclusões, podemos entender que: (i) os subsistemas 

notadamente se influenciam mutuamente, seja pela análise e reflexão internas com 

relação ao barulho causado por um determinado subsistema, seja pela adesão do 

objeto que causou referido barulho pelos subsistemas, internalizando este em seus 

códigos. Da mesma forma, (ii) as tecnologias da Blockchain e do Bitcoin apresentam 

um novo descortinar da mais recente revolução (a tecnológica) e desafiam as 

organizações ortodoxas que atualmente possuímos – causam estranheza, suscitam 

irregularidade, ilegalidade e fazem questionar as construções sociais atuais – seja 

pela forma de se relacionar, nesta sociedade globalizada, seja da segurança que 

nos permeia, das formas que adotamos para obter produtos e serviços. 

Além disso, (iii) tanto o subsistema jurídico quanto alguns outros (como o 

econômico, político e educacional) foram impactados pelo surgimento das referidas 

tecnologias em inúmeros lugares, dos mais diversos possíveis, ao redor do mundo, 

trazendo investigação, pesquisa e verificação internas com relação, no mínimo, à 

validade nos referidos territórios. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

A literatura utilizada possui como escopo principal materiais que remetem ao 

estudo da Teoria dos Sistemas de Luhmann, como artigos científicos, estudos e 

materiais acadêmicos, bem como as obras elaboradas pelo referencial teórico, ou por 

estudiosos de sua composição literária, como “Sistemas Sociais: esboço de uma 

teoria geral”, “Introdución a la Teoría de Sistemas” e “O Direito como Sistema 

Autopoiético”. Considerando a contemporaneidade relacionada aos registros das 

tecnologias da Blockchain e do Bitcoin, estão sendo utilizados principalmente artigos, 

estudos, relatórios nacionais e internacionais, documentários, episódios de séries e 

podcasts e curtas-metragens sobre o surgimento e funcionamento destas 

tecnologias, anotações obtidas em cursos e palestras ministrados por experts do 

tema, impressões de estudiosos pareceres, notas e propostas de lei apresentados, 

para se extrair a mais completa síntese do assunto. 


