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Resumo: 
 
Este artigo objetiva apontar as razões pelas quais as criptomoedas precisam de uma atenção 

maior dos juristas brasileiros e internacionais devido ao seu enorme potencial de servir como 

um meio de ocultação de bens no processo de execução. Para tanto, a metodologia utilizada 

foi pesquisa bibliográfica, por meio da qual, foi analisado o panorama da execução com 

criptomoedas no Brasil e as dificuldades em se estabelecer cooperação internacional para 

combater a ocultação de bens no processo de execução. Por meio desse processo foi chegada 

à conclusão de que é necessário buscar encaixar os criptoativos no que já é consolidado no 

ordenamento brasileiro referente à execução civil. 

Palavras-chave: Comércio Internacional, Criptomoedas, Penhora de Ativos, Cooperação 

Internacional, Ocultação de Bens. 
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1. Introdução 

 

As criptomoedas representam uma grandiosa inovação tecnológica. Embora muito 

associadas às moedas, elas pouco se assemelham a ponto de ser impossível classificá-las 

como uma espécie daquela – que representa um gênero. São tão diferentes que os 

criptoativos, como também podem ser chamados, não são emitidos por um Estado, e não 

são atingidos por inflação, mostrando-se, por conseguinte, uma excelente forma de 

guardar e preservar bens pessoas (alto potencial de reserva de valor). 

É sobre essa novidade econômica-tecnológica que essa pesquisa visa investigar e 

compreender as consequências práticas que ela traz para a presente realidade econômico 

e jurídico global. Para tanto, são abordados temas como a criação desse tipo de bem, e a 

tecnologia por trás dele; assim como os benefícios que se tem ao adquirir criptomoedas; 

perpassando também por a classificação da sua natureza jurídica; e atingindo o cume: os 

problemas que as criptomoedas têm gerado para o processo de execução no Brasil e no 

mundo, e as dificuldades da cooperação entre países para solucionar a problemática da 

ocultação de bens e fraude à execução. 
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2. Uma breve história da moeda 

 

As moedas foram criadas como forma de padronizar e facilitar as transações entre 

os componentes da sociedade. Diante disso, tornou-se um meio de troca confiável e 

nacionalmente aceito no pagamento de bens, serviços e dívidas, atribuindo um valor 

relativo a cada mercadoria ou serviço disponibilizado no meio social. 

Todavia, a moeda não necessariamente era caracterizada por sua materialização 

em metais ou cédulas, a exemplo da Grécia Antiga, onde o boi foi utilizado como meio 

de trocas comerciais. Mais à frente, no Império Romano, utilizou-se o sal como moeda 

de troca e forma de pagamento pelos serviços prestados. Os metais começaram a ser 

utilizados para a confecção de moedas apenas quando este material passou a fazer parte 

da cultura dos povos que, de início, eram dispostos in natura. Com o passar do tempo, 

foram padronizados em formato, peso e ornamento para facilitar as relações comerciais – 

quando tornaram-se moedas propriamente ditas. 

Logo, para que houvesse a devida confiabilidade e padronização das moedas 

produzidas, optou-se por monopolizar sua produção, sendo o Estado o único responsável 

pelo processo de transformação do metal em moeda oficial de cada território – o que 

permanecesse em muitos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. 

Como consequência dessa prática, é possível notar que, nos dias atuais, há uma 

enorme quantidade de moedas diferentes, cada uma possuindo seu território de validade, 

como o Iene (Japão), Dólar (EUA), Euro (países integrantes da União Europeia), o Real 

(Brasil), dentre outros. Vale destacar que, apesar de seus valores serem padronizados 

nas relações comerciais nacionais, estas não possuem valor idêntico ao serem utilizadas 

no comércio internacional, sendo estabelecida uma taxa cambial que envolve o valor 

das duas moedas para uma justa conversão. Esse processo demanda diversos gastos, 

impostos e taxas cambiais para ser exercido, como o Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF), o que encarece o procedimento. 

 

 
 

3. A criação das criptomoedas 
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Diante dessa problemática, o economista Fernando Ulrich afirma, em sua obra “ 

Bitcoin, a Moeda na Era Digital”, que esse arranjo financeiro mostra “a patente 

interferência governamental no âmbito monetário” (ULRICH, 2014, p.24), e ainda afirma 

“é a antítese do livre mercado; considerá-lo um exemplo de capitalismo exige uma boa 

dose de elasticidade intelectual” (ULRICH, 2014, p.24). 

Assim, num contexto de insatisfações dos indivíduos em relação à demasiada 

ingerência estatal no âmbito econômico e, consequentemente, nas suas vidas, 

principalmente por conta da centralização da autoridade monetária, em 2008, vem à tona 

a existência das criptomoedas: as moedas virtuais, como popularmente ficaram 

conhecidas. Estas, por conseguinte, passam a revolucionar a forma de realizar transações 

financeiras devido à tecnologia blockchain e fazem com que todos repensem a estrutura 

tradicional monetária e seus entornos sociológicos, econômicos e jurídicos. 

O blockchain, de forma resumida, consiste em uma tecnologia que visa a 

descentralização como medida de segurança. Trata-se de bases de registros e dados 

distribuídos e compartilhados, com a função de criar um índice global para todas as 

transações que ocorrem em um determinado mercado. Funciona como um livro-razão, 

existindo de forma pública, compartilhada e universal, que cria um consenso e confiança 

na comunicação direta entre as partes, ou seja, sem o intermédio de terceiros. 

Dessa forma, as criptomoedas não estão sob o poder de nenhum órgão público, 

tornando-as completamente independentes e descentralizadas. Além disso, estas não 

sofrem com a inflação, haja vista que, diferentemente das moedas fiduciárias, as 

criptomoedas possuem uma quantidade única e inalterável, a exemplo do bitcoin que, 

desde a sua criação em 2008 por um engenheiro anônimo que assumiu o codinome 

Satoshi Nakamoto, possui 21 milhões de unidades. 

Por conseguinte, as criptomoedas configuram uma revolução monetária 

contemporânea, que marca, pela primeira vez na história, o início de uma tendência de 

separação entre a moeda e o Estado. Ademais, caracteriza-se por uma expressiva evolução 

em comparação com as moedas fiduciárias atualmente circulantes, haja vista a facilidade 

de realizar transações internacionais, onde seriam instantâneas e eximidas de taxas e 

impostos, além de um sistema tecnológico revolucionário e descentralizado. Outrossim, 
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solucionaria um dos principais problemas econômicos existentes: a crescente e 

descontrolada inflação. 

 

 

4. A questão da inflação 

 

As moedas oficiais, como as citadas anteriormente, apesar de possuírem valor 

relativamente fixo nas relações comerciais, possuem um fator intrínseco à sua utilização, 

sendo a inflação um dos maiores empecilhos consequentes de sua adoção. Ela consiste na 

recorrente desvalorização da moeda em circulação, o que provoca um aumento contínuo 

e generalizado dos preços de bens e serviços em um sistema econômico. 

A razão de sua existência é justificada pelo aumento da emissão de papel-moeda 

pelo governo para cobrir os gastos do Estado. Dessa forma, há mais dinheiro em 

circulação no mercado, mas não houve a criação de mais riqueza ou aumento de produção, 

o que resulta na maior quantidade de dinheiro para adquirir a mesma quantidade de 

produto ou serviço, gerando a inflação. 

É de extrema importância ratificar que a impressão de mais papel-moeda não 

exige, necessariamente, a existência de lastro em metal ou mesmo o valor intrínseco, 

baseando sua emissão apenas na confiança que o governo, a economia e as pessoas em 

geral atribuem a ela, sendo denominada de Moeda Fiduciária. 

 

 

5. Da facilitação de transações comerciais internacionais 

 

Atualmente, diante das custosas taxas cambiais cobradas em todas as transações 

monetárias internacionais, vem-se surgindo uma tendência de utilização de um meio 

alternativo, rápido e barato para evitar o pagamento destas: a utilização do Bitcoin. De 

acordo com um levantamento feito pela Companhia Clovr, de 2016 a 2018, as 
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criptomoedas, principalmente o Bitcoin tornou-se o 4° meio mais utilizado para envio de 

remessas internacionais. (GUARACI, 2018) 

Isso é consequência da burocracia do sistema tradicional que, além de ser 

significativamente custoso, possui horário de funcionamento. Ademais, vale ressaltar a 

demora desses procedimentos, que podem levar até três dias úteis para serem realizados, 

podendo o prazo ser ainda impactado, de acordo com os valores transferidos e com os 

entraves dos bancos e correspondentes intermediários. 

Em contrapartida, o Bitcoin não cobra praticamente nenhuma taxa pela operação 

de transferência, além do fato de ser instantâneo e não possuir intervenção de nenhuma 

instituição financeira para a sua realização. 

Tal fator vantajoso já foi percebido por inúmeras multinacionais, como a empresa 

de pagamento Visa. De acordo com o chefe de criptografia da instituição, em declaração 

pública, Cuy Sheffield afirma que: “Vemos uma demanda crescente de consumidores em 

todo o mundo para poder acessar, manter e usar moedas digitais e estamos vendo uma 

demanda de nossos clientes para poder construir produtos que forneçam esse acesso para 

os consumidores” (HUSSAIN, 2021). 

Não somente esta, a Starbucks, famosa rede alimentícia, permite que, por meio de 

um aplicativo chamado Bakkt que, de acordo declaração em entrevista com seu CEO, 

Gavin Michael “permite que os usuários convertam criptomoedas, assim como, pontos de 

fidelidade e milhas de passageiro frequentes, em dólares americanos, e então coloquem 

esse valor no cartão Starbucks” (Michael, 2021). Assim, torna-se possível comprar 

quaisquer de seus produtos utilizando o Bitcoin. Esse aplicativo já contou com a 

participação de mais de 50.000 clientes. Isso demonstra que a iniciativa privada já notou 

o potencial crescente de utilização das criptomoedas, pela facilidade de sua utilização, 

haja vista que qualquer cliente, em qualquer país, pode realizar o pagamento para apenas 

uma carteira virtual, caracterizando uma relação comercial internacional privada isenta 

de taxas e burocracia. 
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6. Natureza jurídica das criptomoedas 

 

A nomenclatura criptomoeda, ao fazer aproximação entre essa e a moeda, mostra- 

se equivocada. Mesmo que guardem semelhanças- ambas são reservas de valor, meio de 

troca e padrão de valor-, não passam de “[...] características originárias da moeda [...]” 

(MÜLLER, 2014, p.11), por isso, somente aparenta haver uma igualdade entre ambas, 

visto que a moeda possui outras características elementares que vão além dessas. Em 

contrapartida, verifica-se mais compatibilidade entre as criptomoedas e os títulos de 

crédito, ainda que não haja legislação que a classifique dessa forma. 

 

 

 

 

6.1. Da diferenciação entre moedas e criptomoedas 

 

 
Diante do exposto, cabe dissertar um pouco sobre os pontos apresentados acima. 

No tocante as semelhanças, tem-se que tanto a moeda quanto a criptomoeda servem para 

preservar o poder de compra de quem as acumula; são meios de troca, pois podem ser 

trocadas por outros bens; e são padrão de valor, ou seja, possui uma padronização do 

valor de sua unidade para facilitar as trocas. 

Entretanto, as moedas possuem características que as tornam diametralmente 

divergentes das criptomoedas. Primeiro que ela está completamente ligada ao Estado, de 

modo que somente ele pode emiti-la. Assim, como as bitcoins são emitidas por uma rede 

descentralizada, por meio dos blockchains, elas não podem ser consideradas uma espécie 

de moeda. 

Outrossim, a moeda é dotada de natureza liberatória. Isso quer dizer que ela deve 

ser obrigatoriamente aceita dentro do território do Estado que a emitiu, diferentemente de 

uma criptomoeda. Assim, essas duas características juntas formam uma parede divisória 

entre a natureza jurídica das moedas e criptomoedas. (VARELA, 2015). 
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6.2. Criptomoedas e títulos de crédito 

 

 
Os títulos de crédito são um gênero do qual derivam várias espécies - cheque, letra 

de câmbio, nota promissória, dentre outros. Mas, de modo geral, são uma representação 

de um crédito – ou seja, consistem apenas numa promessa de prestação futura. Logo, 

somente serve como um agente de transferência de um valor, e não como uma a criação 

de uma moeda (GONÇALVES, 2009). 

E, de forma muito semelhante, a criptomoeda também possui essa natureza de 

circulação de promessa de uma prestação futura, a qual pode vir a ser convertida em 

moeda corrente. 

Com isso, é sustentável a compatibilidades entre o instituto de títulos creditórios 

e as criptomoedas. No mesmo sentido, é pertinente mencionar que são correspondentes 

os princípios que regem os títulos e os criptoativos. A referida base principiológica é 

composta por três elementos: I – autonomia; II – literalidade e III – cartularidade - os 

quais, são assim definidos: 

• autonomia: quer dizer que a relação jurídica que deu origem ao título creditório 

em nada interfere na sua circulação, podendo ser transferido para outras pessoas; 

• literalidade: determina que o título deve possuir os direitos creditórios devem estar 

todos expressos nele; 

• cartularidade: consiste na teoria de que todos os direitos estão implícitos no 

documento (LOYOLA, 2020). 

Como as criptomoedas circulam no meio eletrônico, as criptomoedas estão mais 

próximas do que seria o título creditório eletrônico. E, acerca dele, o §3º, do artigo 889, 

do Código Civil de 2002, permite que eles sejam emitidos, desde que respeitadas as regras 

expressas no caput, que contém os princípios, acima expostos, em sua redação: 

 

 
Art. 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos 

que confere, e a assinatura do emitente. 

[...] 
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§ 3º O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio 

técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos 

mínimos previstos neste artigo (BRASIL, 2002). 

 

 

 

Outrossim, o presidente do Banco do Brasil reiterou que criptomoedas não podem 

ser consideradas moedas; mas, sim, ativos (BERTOLUCCI, 2021). Logo, para todos os 

efeitos legais também são bens, mesmo que imateriais. 

 

 

 

 
 

7. Da circulação discreta das criptomoedas, e as 

consequências para a efetivação da execução civil 

 
Por terem essa característica, ou seja, não serem bens materiais, esses ativos 

podem ser facilmente adquiridos por qualquer um que. Tanto é dessa forma que muitas 

pessoas já integram esse mercado de criptomoedas no Brasil, somando mais de 1,5 

milhão. E, portanto, sendo um público bem mais robustos que os investidores em qualquer 

outro tipo de ativo, no país. 

Trata-se de uma faca de dois gumes – isso pode ser bom por um lado; mas por 

outro nem tanto. O lado bom é o fato de a população estar antenada à novidade e usufruir 

do seu enorme potencial revolucionário de gerar renda sem estar sujeito a inflação própria 

das moedas. Já o lado ruim, é que se tornou muito fácil ocultar bens com a finalidade de 

se esquivar de dívidas executadas em juízo. 

Por mais que a tecnologia blockchain seja segura e mostre as transações em tempo 

real, ainda assim é possível adquirir criptomoedas através da compra face-a-face com 

alguém que esteja permutando o ativo por dinheiro, logo, os valores ou bens que seriam 

sequestrados e leiloados com a finalidade de pagar as dívidas do devedor acabam sumindo 

da vista do oficial de justiça, magistrado e credor. 

Nesse mesmo sentido, alguns juízes ainda se mostram relutantes ao emitir ofício 

de busca e apreensão desse bem imaterial. E, um terceiro tipo de situação, tão difícil 

quanto essas outras, é a dificuldade de se conseguir cooperação internacional, para buscá- 
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las no exterior. Em suma, é isso que torna essa tecnologia tão afrontosa para o processo 

de execução civil no Brasil e no mundo. 

 

 

 

 
 

8. Da possibilidade de penhora de criptomoedas 

 

Em teoria, a penhora pode recair sobre qualquer bem que esteja contido no 

domínio do executado, nos moldes do caput do artigo 789 do NCPC, como destaca 

Scatolin (2019). Partindo dessa ideia, as criptomoedas, enquanto bens reconhecidos, 

poderiam vir a ser penhoras sem nenhum problema aparente, pois podem ser classificadas 

como títulos de crédito. Assim, enquadram-se como bens, para todos os fins do artigo 789 

do NCPC. 

Em contrapartida, o que poderia ocorrer seria a dificuldade de se encontrar, e, 

portanto, comprovar que o devedor realmente possui investimentos nesse ativo. 

Entretanto, uma maneira prática de resolver esse problema, seria a expedição de ofício 

judicial ordenando a procura desse bem em corretoras de investimentos. 

Ainda assim, pode ser que o réu esteja fazendo a compra de criptomoedas 

diretamente com outro indivíduo que as possua, por mercado Exchange, ou ainda, ele 

pode receber uma dívida em criptomoedas, ou seja, de uma maneira informal e 

completamente indetectável. Dessa forma, existem possibilidades de adquirir esse tipo de 

bem sem que deixe muitos rastros para achá-los em um processo de execução. 

Diante disso, tamanha é a facilidade de se burlar a execução, pois basta que a 

compra de criptomoedas seja feita na modalidade peer-to-peer – ou seja, comprada de 

maneira informal, o que pode ocorrer com a simples transferência da posse de um HD 

que contenha o código do ativo -, para que o ocultar seus bens, com o intuito de obstruir 

a justiça. Logo, é de fato uma problemática que merece um olhar especial e inovador, 

tanto por parte dos juristas - magistrados e advogados-, como por parte dos legisladores 

e Países de todos os continentes. 
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Sabendo disso, é interessante verificar como a jurisprudência nacional tem 

acatado os pedidos de penhora de criptomoedas. 

 

 

 

 

8.1. Da penhora de criptomoedas e jurisprudência nacional 

 

 
Normalmente, sempre que a tecnologia avança, também avançam as 

possibilidades de surgirem novas formas de burlar a lei. E, no caso em tela, não é 

diferente, ainda mais quando o número de julgados desfavoráveis a penhora de 

criptoativos só vem aumentando. Demonstrando uma não adaptação do processo de 

execução a nova realidade tecnológica. 

Ademais, alguns julgados trazem o argumento que não se pode penhorar 

criptomoedas por elas não serem devidamente regulamentadas. Mas, essas decisões 

ignoram completamente o fato de que se trata de um tipo de bem, e que o próprio Banco 

Central as considera como ativos. A seguir um exemplo que ilustra bem a essa realidade: 

 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expedição de ofício para operadoras de criptomoedas. 

Ausência de regulamentação no Brasil acerca da comercialização de moedas 

criptografadas. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (SÃO PAULO, 2021) 

 

 

 

Trata-se de acórdão, de relatoria do desembargador Afonso Bráz, que entende a 

não regulamentação da criptomoeda como uma fundamentação que obsta a expedição 

de ofício para que a corretora - na qual, supostamente, o executado guarda o bem -, diga 

se há ou não criptoativos no nome do réu executado. 

Em contrapartida, o mesmo Tribunal, em outro caso concreto, reconheceu o 

pedido de se emitir ofício para as corretoras indicadas pelo credor, como possíveis 

mantenedoras desse tipo de investimento, em nome do devedor, decisão essa que está de 

acordo com princípio da efetividade da atuação jurisdicional: 

 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, 
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EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 

PESQUISA DE EVENTUAIS ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR JUNTO A 

CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO 

RECORRIDA PARA AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS REQUERIDOS 

PELA AGRAVANTE PORQUE AS CORRETORAS DE MOEDAS DIGITAIS NÃO 

SÃO ABRANGIDAS PELO SISTEMA SISBAJUD, ESSAS EMPRESAS NÃO SÃO 

REGULADAS, AUTORIZADAS OU SUPERVISIONADAS PELO BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, DE ACORDO COM O ITEM Nº 4 DA CIRCULAR Nº 

31.379/2017 DO BACEN. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

CONSTATAÇÃO DE QUE, DESDE NOVEMBRO DE 2017, JÁ FORAM 

REALIZADAS DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE 

BENS DO AGRAVADO POR MEIO DE CONSULTAS NOS SISTEMAS 

BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD, E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS 

À SECRETARIA DA FAZENDA, SUSEP, CETIP, BOVESPA E "FINTECHS". 

OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO 

JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO (SÃO PAULO, 2021). 

 

 

 

 

 
8.2. Da adaptação do processo de execução a essa nova tecnologia 

 

 
A não regulamentação dessa nova tecnologia não pode ser argumento que 

fundamente a não persecução desses bens imateriais com o fim de adimplemento forçado, 

em um processo de execução. Para isso, é preciso observar não só a determinação do BC 

de que as criptomoedas podem ser consideradas ativos, como também se faz necessário 

adaptá-las ao que já é consolidado na jurisprudência e ordenamento referentes à execução. 

Nesse sentido, o desembargador Alexandre Câmara, em palestra veiculada em 

canal no YouTube, afirma que é preciso aplicar o que dispõe o artigo 846 do Código de 

Processo Civil de 2015 – alegando que arrombar porta poderia ser adaptado ao 

arrombamento de objetos eletrônicos que possam conter os tais ativos (MENEZES, 

2018). 

Logo, trata-se da aplicação do artigo 4º da LINDB que permite criar analogias, 

com o fim de suprir a falta de norma específica que regule determinada situação fática. 

Com isso, cabe ao aplicador do direito rever os entendimentos que dantes tinha sobre o 

processo de execução, em especial a penhora, para que o direito seja de fato efetivado, e 

não alvo de pessoas mal-intencionadas que podem se esconder atrás dessa nova 

tecnologia para prejudicar terceiros de boa-fé. 
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9. Da cooperação internacional para busca e apreensão 

de criptomoedas no estrangeiro 

 
Outro problema que pode afrontar a possibilidade de constrição de criptomoedas 

é sua compra no estrangeiro. Se já é difícil encontrá-las em território nacional, a situação 

se torna muito pior quando o executado busca adquiri-las no exterior. 

Para que seja possível a execução no exterior, é fundamental a cooperação dos 

países ao redor do mundo. Essa cooperação pode se dar por meio de carta rogatória: um 

documento enviado de um juízo para outra, com o intuito de solicitar colaboração em um 

processo que esteja sob suas alçadas, mas que por algum motivo necessita da colaboração 

d’outro. Para tanto, foi pactuada a Convenção de Nova York (CNY) estabelecendo a 

cooperação internacional entre os seus signatários. 

Entretanto, o problema surge quando os países, ainda que signatários da CNY, não 

colaboram com o corpo de países participantes da Convenção. A título de ilustração dessa 

problemática, é possível apontar o caso dos Estados Unidos da América, que, a despeito 

de ter sediado a CNY, não coopera por meio de cartas rogatórias enviadas ao seu 

judiciário. Por exemplo, para os EUA é preciso que seja instaurado um processo em 

território nacional, para poder buscar e apreender criptomoedas (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, [S.D.]). 

Logo, trata-se de um empecilho ainda maior à penhora de criptomoedas, quando 

se trata de problemáticas envolvendo duas nações diferente, pois basta que o executado 

transfira suas criptomoedas para corretora estrangeira sediada em país que não presta 

cooperações para se buscar e apreendê-las. Trata-se de algo que pode e deve ser tratado 

novamente em sede de convenções internacionais, pois não é um simples problema 

nacional que ainda não foi devidamente resolvido na jurisprudência interna, nem no 

direito internacional. 

 

 

 

 
 

10. Conclusão 
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Diante de tais colocações, demonstra-se cada vez mais a relevância que as 

criptomoedas despontam ao redor do mundo e do Brasil. Respaldada na tecnologia, tal 

criptoativo – como o Banco do Brasil se refere a tal -, tem potencial construtivo para o 

mercado financeiro; mas, apresenta uma forte ameaça contra os processos de execução, 

no que diz respeito a penhora de bens de um devedor. 

Sua fácil ocultação permite que o devedor pegue seus bens mais valiosos e os 

“converta” nesse bem digital, o que torna muito difícil a sua localização. Aliado a isso, 

alguns julgados – quiçá a maioria deles -, mostram ainda relutância em expedir ofícios 

para busca e apreensão de criptoativos, utilizando-se do argumento de que eles não são 

regulamentados no Brasil. Assim, a problemática é de tamanha relevância que enseja a 

elaboração dessa pesquisa jurisprudencial e doutrinária acerca do tema. 

É diante disso que seja a conclusão de que se está diante de um ponto de inflexão, 

o que requer uma mudança no posicionamento dos juristas sobre a penhora desse bem 

imaterial, sob pena de ver-se frustrado a efetividade da justiça na busca e apreensão de 

bens para solucionar processos de execução. É, portanto, o momento mais propício para 

tentar recepcionar os criptoativos dentro das normas de execução que já possuímos, assim 

como levar em consideração a natureza de ativo – a qual, o próprio BC lhe deu -, só assim 

é possível solucionar esse desafio que essa nova tecnologia traz para o direito ao redor do 

mundo. 
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