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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o uso do financiamento por terceiros na 

arbitragem pela Administração Pública, com o objetivo de observar se a Administração pode 

lançar mão deste meio para custear suas despesas em eventual arbitragem da qual integre como 

parte. A presente pesquisa será realizada a partir de revisão bibliográfica e seguirá o tipo de 

investigação jurídica exploratória, a partir da análise da lei, com sua decomposição em diversos 

aspectos. O raciocínio utilizado será o dedutivo. 

A arbitragem pode ser definida com um método adequado de solução de controvérsias, 

pelo qual as partes envolvidas, fazendo uso da autonomia privada, submetem a decisão de uma 

demanda a um ou mais terceiros, denominados árbitros, pessoas imparciais e de confiança das 

partes, que passam a ter a incumbência de analisar e decidir a controvérsia.  Em âmbito 

brasileiro, o método pode ser utilizado para decidir demandas relativas a direitos patrimoniais 

disponíveis3 e a decisão proferida pelos árbitros é equiparada à sentença judicial, nos termos do 

artigo 515, inciso VII do Código de Processo Civil (CPC). Tal método é geralmente utilizado 

para resolver demandas de alta complexidade e que envolvem grande valor pecuniário. 

O financiamento por terceiros, também comumente abordado em sua denominação na 

língua inglesa, third party funding (TPF), pode ser definido, de forma ampla, como um negócio 

estabelecido contratualmente, pelo qual um financiador, em regra terceiro em relação à 

convenção de arbitragem, financiará as despesas de outra parte em um procedimento arbitral – 

como honorários de árbitros, peritos e  taxa de administração – podendo o financiador arcar 

com toda as despesas ou parte delas em troca de um percentual do valor de êxito ou de uma 

quantia fixada previamente, caso tal pessoa financiada saia vencedora na arbitragem 

(BERALDO, 2014).  

 
1 Resumo expandido apresentado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da PUC Minas, em 
razão da realização da disciplina de Seminários de Doutorado II. 
2 Aluna do Doutorado em Direito Privado da Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC Minas, na linha “Reconstrução 
dos Paradigmas do Direito Privado no Contexto do Estado Democrático de Direito” sob orientação do Prof. Dr. 
Rodrigo Almeida Magalhães. E-mail: contato@marianasaraiva.com. 
3 Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis.(BRASIL, 1996). 
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Em pesquisa anteriormente realizada pela autora4, verificou-se que o uso do TPF pode 

ser considerado como uma forma de conferir à parte, impedida de arcar com as despesas 

arbitrais, condições de ter sua demanda adequadamente resolvida, vez que a arbitragem é um 

método específico de resolução de controvérsias voltado, como já se disse, para a solução de 

demandas complexas e que envolvem alto valor pecuniário, como aquelas relativas à atividade 

empresária e às demandas envolvendo temas ligados à engenharia e à infraestrutura.  

 Quanto ao tema central da pesquisa, sabe-se que, atualmente, no Brasil, não há mais 

discussão sobre a permissão do uso da arbitragem pela Administração Pública. A dúvida sobre 

autorização do uso do método se findou com disposições expressas sobre o assunto, 

especialmente com a alteração da Lei nº 9.307/96 (Lei de Arbitragem) que passou a prever que 

“A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis” (BRASIL, 2015). 

 Contudo, em relação ao uso do TPF na arbitragem, temos que não existem pesquisas 

que tratem diretamente sobre o tema, tampouco disposição legal que regule a matéria, o que 

torna a compreensão sobre o assunto ainda muito obscura. 

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é verificar a possibilidade do uso do 

financiamento por terceiros pela Administração Pública frente aos princípios a esta inerentes, 

em especial os princípios da legalidade, da moralidade, da indisponibilidade do interesse 

público e da eficiência com o intuito de observar se o uso do TPF, instrumento que pode ser tão 

benéfico, possui respaldo no ordenamento jurídico brasileiro para ser utilizado pela 

Administração. 

 

Palavras-chave: Financiamento por terceiros. Third party funding. Arbitragem. Administração 

Pública. 
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RESUMO 

 

A história da propriedade privada, a partir de uma breve análise, revela modificações 

panorâmicas. Nesse percurso, uma das primeiras atribuições diz respeito ao caráter 

quiritário, que é marcado pelo absolutismo e perpetuidade, na concepção de Luiz Edson 

Fachin (1988). Essas características demonstram a estrita vinculação entre o homem e a 

sua propriedade, sem maiores limitações, restrições ou intervenções estatais ou de seus 

pares. Vale dizer, o proprietário exerce soberania sobre a propriedade e, em 

contrapartida, a coletividade tem o dever pleno de abstenção. Para o entendimento do 

caráter absoluto da propriedade privada emerge a análise de Orlando Gomes (2003), 

segundo o qual no período de vigência das Ordenações Filipinas havia a influência 

substancial da burguesia mercantil, interveniente na esfera macroeconômica e social, o 

que também ocorreu no revogado Código Civil de 1916. Por outro lado, destacadamente 

a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil vigente promoveram autêntica reação 

anti-individualista, em razão do fortalecimento do discurso da função social da 

propriedade, a partir da exaltação da dignidade da pessoa humana como núcleo 

inafastável. Nesse sentido, as interferências racionais estatais realizadas em defesa da 

função social, devem ser interpretadas como defesas da própria dignidade da pessoa 

humana. Assim, houve a evolução do caráter quiritário para o caráter relativizado da 

propriedade. Nessa perspectiva evolutiva, é instaurada aparente dicotomia entre a 

função social como agente limitador ou estruturante em relação à propriedade privada. 

Porém, deve-se investigar outro horizonte, qual seja, a função social como agente 

fenomenológico Nesse tom, por mais que tenha havido evolução, no sentido de migrar o 

caráter quiritário para o caráter relativizado da propriedade, não houve amadurecimento 

ao ponto de se inserir a função social num patamar fenomenológico. De modo que, os 
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estudos buscam a precisão dos impactos da fenomenologia no processo de reconstrução 

da função social da propriedade. A fenomenologia é uma perspectiva de construção da 

realidade, sendo certo que todos pertencem ao processo de construção. Em caráter 

dialético, a dimensão da fenomenologia é fruto de interações sociais. Na 

fenonomenologia existem distintas facetas, contudo, todas elas convergem para o 

entendimento de determinada realidade intersubjetiva. Habermas (1985) é contributivo 

para o processo de compreensão do outro, conforme o qual a identidade do Eu só 

ocorrerá se houver a compreensão do exercício de papéis sociais, num processo de 

reciprocidade. Em termos fenomenológicos, entendemos que esta visão altruísta merece 

ser maduramente construída a partir de uma visão de alteridade presente no negativo 

hegeliano, que pretendemos melhor desenvolvimento posterior.  A princípio, Hegel, a 

partir de seu negativo, transmite a ideia de reconhecimento de outras consciências e do 

outro. Observe-se, portanto, que a fenomenologia hegeliana conduz seus interlocutores 

para a concepção de que a compreensão deve ser feita sob a égide do negativo, para fins 

de conceituação, bem como para fins de materialização normativa, reflexamente. Assim, 

a função social da propriedade deve ser analisada de modo a transcender as perspectivas 

do Código Civil brasileiro de 2002, por meio de estudos sobre a humanização, 

proporcionalidade e repersonalização, isto é, transcender da função social para a função 

social fenomenológica da propriedade.   

  

 

Palavras-chave: Função Social. Propriedade privada. Humanização. Dignidade da 

pessoa humana.  Fenomenologia 
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Tradicionalmente, os institutos da posse e da propriedade são tratados 

de forma separada, tendo cada qual um regramento específico e formas 

próprias de aquisição, transmissão e extinção.  

 A propriedade é vista como um direito superior e completo, servindo de 

base para a constituição de outros direitos, sejam eles reais ou pessoais. É, 

ainda, reconhecida como direito fundamental de primeira geração, garantida 

pela Constituição, sofrendo novos contornos cada vez que novos direitos são 

reconhecidos e incorporados. Assim, com a segunda e terceira dimensões de 

direitos, foi funcionalizada em razão dos interesses sociais e ambientais. 

 No que diz respeito à propriedade imobiliária, vários sistemas foram 

constituídos, em diversos países, visando a proteção do direito inscrito e a sua 

publicidade. No Brasil, o sistema registral apresenta características próprias, 

como a presunção relativa de veracidade e a necessidade de um título que 

justifique e promova a mutação da titularidade jurídico-real. 

 Não obstante a regra seja a aquisição da propriedade através de ato 

registral, nosso ordenamento jurídico permite que algumas situações jurídicas 

modifiquem a titularidade do direito independentemente da inscrição no 

Registro Público, como nos casos de usucapião e sucessão hereditária, só 

sendo necessário o registro para fins de disponibilidade.  

 Em razão do neoconstitucionalismo e da hermenêutica constitucional, os 

princípios e valores ganharam nova força, irradiando seus efeitos sobre todos 

os ramos do Direito, sendo o ser humano o centro e o foco principal do sistema 

jurídico. 

 Diante disto, a posse vem sendo cada vez mais valorizada, 

especialmente nos casos em que o proprietário não cumpre a função social do 



bem. A usucapião, por exemplo, vem tendo suas hipóteses de configuração 

ampliadas pelo legislador, com prazos cada vez mais reduzidos, visando 

conferir título de propriedade a quem efetivamente utiliza o bem, conforme sua 

destinação. 

 Não obstante a valorização da posse, o sistema formal de registro 

permanece válido e obrigatório, e cada vez mais busca a concentração, na 

matrícula, dos atos relativos a bens imóveis, irradiando a informação 

publicizada para a coletividade, gerando segurança jurídica estática, para o 

titular do direito inscrito, e segurança jurídica dinâmica, para as transações 

imobiliárias. 

 Neste contexto, o sistema registral imobiliário ultrapassa os limites da 

proteção do direito individual para o qual foi inicialmente formulado, trazendo 

ganhos para a coletividade, ao proporcionar acesso ao crédito a juros baixos 

através da garantia real, maximizar a utilização do bem em razão dos múltiplos 

direitos reais que decorrem do desdobramento da propriedade (tais como 

superfície, condomínio edilício, multipropriedade), auxiliar na celeridade e 

efetividade da prestação jurisdicional, no controle tributário e no combate à 

corrupção.  

 Contudo, as situações jurídicas que se constituem fora da matrícula 

trazem insegurança ao sistema, em razão da ruptura que passa a existir entre 

a informação registral e a realidade.  

No caso específico da usucapião, como a propriedade se adquire em 

decorrência de uma posse exercida no plano fático, com animus domini, 

verifica-se que a situação possessória pode ter densidade e força suficientes 

para desconstituir o direito real, ‘absoluto e superior’, de propriedade.  

O estudo tem, assim, como objetivo, repensar o sistema registral à luz 

dos valores e princípios constitucionais, refletindo sobre a conveniência ou 

necessidade de se inscrever, na matrícula do imóvel, situações possessórias 

(em especial a posse ad usucapionem), assim como sobre os efeitos que a 

posse tabular pode gerar para fins de conversão em propriedade formal. 
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Nas últimas décadas, a preocupação com os animais passou a ser 

crescente e com isso veio a necessidade de novas legislações que pudessem 

resguardar seus direitos. 

 O Código Civil vigente reconhece aos animais a natureza jurídica de 

coisa semovente. Assim, de acordo com o Código Civil, parte-se da premissa 

de que o homem é o centro do mundo e legitimado a ser senhor de todos os 

outros animais. 

 Entretanto, muitos juristas e filósofos passaram a defender a existência 

de diversos direitos fundamentais aos animais e não somente ao homem, tais 

como direito à vida, liberdade, integridade, direito a não sofrer maus-tratos, 

baseados em uma igualdade substancial com os seres humanos. 

 Essa ideia surge após pesquisas comprovarem que alguns animais, 

sencientes têm capacidade de sentir e pensar, inclusive racionalmente, o que 

antes pensava-se ser atributo somente dos homens. 

 A partir disso, passou-se a questionar se a esses animais poderiam ser 

conferidos direitos subjetivos. 

 Atualmente, existe o Projeto de Lei nº 3.760, de 2015, da autoria do 

Senador Anastasia, que promove uma alteração na natureza jurídica dos 

animais, que passariam a não mais ser considerados coisas ou objetos, e 

passariam a ter status de bens móveis, diferenciando-os dos objetos 

inanimados. 

 Apesar de louvável, este Projeto ainda não confere direitos aos animais, 

mas apenas uma nova classificação, como bens móveis. 



 Já o Projeto de Lei 27 de 2018, da autoria do Deputado Federal Ricardo 

Izar, determina que os animais não humanos possuem natureza jurídica sui 

generis e são sujeitos de direitos despersonificados, dos quais devem gozar e 

obter tutela jurisdicional em caso de violação, vedado o seu tratamento como 

coisa. 

 Este Projeto acrescenta dispositivo à Lei 9605/1998, que dispõe sobre 

as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, para incluir o artigo 79-B “O disposto no art. 82 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), não se aplica aos animais não 

humanos, que ficam sujeitos a direitos despersonificados.” 

 O plenário do Senado aprovou este Projeto no dia 7 de agosto de 2019, 

mas a matéria vai retornar para a Câmara porque foi modificada pelo Senado. 

 Esse Projeto altera a classificação jurídica dos animais, que passam a 

ser considerados sujeitos de direitos despersonificados. Apesar de não conferir 

personalidade jurídica, a eles é conferida personalidade própria, de acordo com 

sua espécie, natureza e sensibilidade. Com isso, possibilita a proteção e 

reconhecimento dos direitos dos animais. 

 Em nenhum dos Projetos equipara-se animais a seres humanos, ou 

confere personalidade jurídica aos mesmos, mas dispensam dignidade aos 

seres sencientes. Ocorre que hoje, há, inegavelmente, uma necessidade de se 

conferir uma maior proteção aos animais, vedando maus-tratos e crueldades a 

eles voltadas.  Seria ideal que os animais fossem considerados seres 

sencientes Passou-se também a questionar a possibilidade ou não de se 

permitir as pesquisas em animais e como essas deveriam ser feitas. 

 Na tese, abordar-se-á possibilidades alternativas de pesquisas e, caso 

não haja viabilidade, que se adeque ao princípio dos 3Rs, reduzindo, 

substituindo e aprimorando as pesquisas, sempre que estas se mostrarem de 

extrema relevância e que tragam significativos resultados. 

 O modelo de uso de animais em pesquisa não atende completamente às 

necessidades científicas e progresso econômico. Além disso, esbarra cada vez 

mais na não aceitação da sociedade do seu uso indiscriminado. 

 O foco da tese será apresentar mudanças paradigmáticas no que diz 

respeito às pesquisas em animais e mostrar que é possível alterar a forma 

como se dá hoje em dia na maioria das vezes.  
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RESUMO 

Esta pesquisa relaciona boa-fé objetiva, comunicação jurídica visual e comércio eletrônico como 

principais categorias operacionais. As conexões de sentido em torno desse marco teórico 

pretendem responder à pergunta de investigação que pode ser decomposta em duas partes: 1ª. 

As técnicas de visual law respeitam os deveres anexos da boa-fé objetiva? 2ª. Um procedimento 

baseado na boa-fé objetiva e nas técnicas de visual law é adequado, jurídica e comercialmente, 

à compra e venda realizada em plataformas digitais? Adota-se como hipótese que um processo 

de contratação que seja ostensivo mediante a aplicação da boa-fé objetiva e claro por meio da 

comunicação jurídica visual respeita os paradigmas do Direito Privado apresentando-se como 

uma forma ética e eficaz de manifestação de vontade; e, também, que esse processo é um meio 

adequado às operações de compra e venda realizadas no meio digital por estar em 

conformidade com os valores da sociedade tecnológica. Assim, acredita-se que os profissionais 

responsáveis pela elaboração das fases do processo de contratação eletrônica devem se 

empenhar para desenvolver técnicas baseadas na boa-fé objetiva e na comunicação jurídica 

visual. Tome-se como exemplo as necessidades dos idosos durante a celebração de contratos 

eletrônicos. Em que medida esse procedimento poderia ajudar essas pessoas quando elas 

adquirirem mercadorias no comércio eletrônico? A partir do problema social existente, a 

pesquisa poderia identificar as dificuldades dos idosos relacionadas aos contratos eletrônicos 

para saber se elas podem ser mitigadas com a aplicação da boa-fé objetiva e das técnicas de 

comunicação visual. Além disso, do ponto de vista estritamente jurídico, espera-se demonstrar 

que a boa-fé objetiva permite manter a sistematicidade do Direito Privado ao mesmo tempo em 

que alcança os modelos inovadores trazidos pelo uso das tecnologias atuais sem que seja 

necessário recorrer a alterações legislativas. Essa hipótese não deve ser analisada como uma 

“ferramenta de controle”, o que implica uma revisão de paradigmas do Direito, cuja função seria 

muito mais a de premiar condutas éticas do que punir atitudes praticadas de má-fé. Em 



complemento, do ponto de vista econômico, espera-se demonstrar que a transparência nas 

negociações aumenta os benefícios econômicos da operação, levando em conta que as 

informações prestadas constituem elemento determinante no processo de escolha do 

consumidor. Também aqui haveria uma revisão de paradigmas, pois defende-se que uma visão 

a partir do princípio ético e das técnicas de visual law propiciariam vantagens para os 

fornecedores, atuando como um diferencial na oferta de bens e serviços. Entende-se que essas 

posições (jurídica e econômica) são mais condizentes com os valores da cultura digital, como o 

pensamento colaborativo e descentralizador. Nesse sentido, propõe-se que a dogmática a 

respeito da boa-fé objetiva seja utilizada para orientar as técnicas de comunicação visual 

aplicadas pelas empresas nas operações on-line. Em outras palavras, é preciso desenvolver 

métodos que conduzam eticamente a comunicação entre os contratantes diante das inovações 

baseadas no modelo do visual law. Enfim, pretende-se agregar, às inovações visuais que fazem 

parte das negociações realizadas na internet, normas jurídicas baseadas na à boa-fé objetiva 

que presem pelo rigor técnico e, sobretudo, pela observância de deveres anexos. Desse modo, 

espera-se que as facilidades geradas com a inovação possam garantir direitos e contribuir para 

o desenvolvimento do comércio. Sobre a metodologia, a pesquisa irá se dedicar à compreensão 

da boa-fé objetiva exclusivamente em sua atuação normativa, examinando a aplicação desse 

princípio nas técnicas de visual law utilizadas nos contratos eletrônicos. A intenção é oferecer 

critérios práticos para a aplicação desse princípio em situações correntes no mercado digital. 

Dada à necessidade de recortar o campo de análise, como se trata de avaliar somente as 

potencialidades operativas da boa-fé, afastam-se da pesquisa, debates filosóficos e históricos. 

Como instrumentos metodológicos básicos, a pesquisa se valerá da análise bibliográfica e 

documental, formando uma grade de leitura a partir das categorias teóricas. Já como prova 

empírica, a pesquisa analisará uma série de trabalhos de natureza quantitativa e qualitativa 

realizados por instituições que gozam de prestígio no mercado. O autor pretende, também, 

gerar dados primários valendo-se de questionários e outras técnicas, a exemplo do grupo focal. 

Com esses dados espera-se, por exemplo, saber quais são as informações mais importantes 

durante a contratação por meios eletrônicos e como essas informações devem ser prestadas. 
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DANOS EXISTENCIAIS E FUNÇÃO PRECAUCIONAL DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
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A tese visa discutir a reparação civil dos danos em massa provocados pelo 

rompimento das barragens de minério de ferro da Samarco em Mariana e da 

Vale em Brumadinho. Destarte, estão sendo usados como referenciais 

teóricos os seguintes autores: Cristina Serra; Lucas Ragazzi e Murilo Rocha; 

Adriano de Cupis; Anderson Schreiber; Teori Zavascki; e Nelson Rosenvald. 

O estudo está sendo realizado a partir do método dedutivo. Para tanto, após 

a contextualização e relato dos danos causados em virtude do rompimento 

das barragens, passou-se ao estudo das situações subjetivas existencias, ou 

seja, dos direitos de personalidade, destacando o seu conceito, classificação 

e características. Ademais, não há como se falar em direitos de 

personalidade sem abordar a dignidade humana como cláusula geral de 

tutela destes direitos. Neste contexto, trabalhou-se o dano moral como 

ofensa a direitos de personalidade e a abordagem da tutela coletiva dos 

direitos / interesses jurídicos, fazendo-se a diferenciação entre interesses 

jurídicos difusos; coletivos e individuais homogêneos e heterogêneos. Logo 

após, passou-se a análise da responsabilidade civil trabalhando os elementos 

que a caracterizam; a diferenciação entre a responsabilidade civil objetiva e 

subjetiva; a responsabilidade civil em virtude do exercício de atividades de 

risco; e a indenização / compensação dos danos, bem como os princípios da 

prevenção / precaução aplicados à responsabilidade civil. Destarte, a tese 

passa a análise das funções da Responsabilidade Civil, tópico este que ainda 

está em desenvolvimento, onde será tratado especificamente da 

responsabilidade civil pela ameaça de violação de direitos: função 

precaucional / preventiva, trabalhando o cumprimento de obrigações de fazer 
																																																								
1 Doutoranda em Direito Privado pela PUC Minas, com bolsa CAPES Taxa. Mestre em Direito 

Privado pela PUC Minas. Professora Universitária. 



ou não fazer em conformidade com o disposto no Código de Processo Civil; a 

problemática de fixar a indenização pela ameaça do dano, ou seja, sem que 

o dano tenha se concretizado; passando-se ao estudo da função 

compensatória e punitiva, esta última tão debatida, dada a ausência de 

previsão legal do caráter punitivo da indenização na legislação civil brasileira. 

Feito isso, será discutido o ressarcimento das vítimas diretas e indiretas, bem 

como as diferenças de fixação de indenização aos trabalhadores vitimados e 

suas famílias e para as demais vítimas e suas famílias, debatendo-se o dano 

direto e o dano reflexo em cada uma dessas situações. Logo após passar-se-

á a discorrer sobre o ressarcimento por dano moral coletivo, com o 

questionamento se a indenização neste caso teria natureza punitiva; o 

ressarcimento pelos danos difusos, e pelos interesses individuais 

homogêneos e heterogêneos. Logo após, o trabalho disporá sobre a 

responsabilidade civil precaucional na atividade minerária e a 

sustentabilidade da referida atividade. Preliminarmente, conclui-se que a 

função precaucional / preventiva da responsabilidade civil é tão importante 

quanto a sua função compensatória, pois prevenir que as situações 

presenciadas em Mariana e Brumadinho voltem a ocorrer é fundamental. Se 

a função precaucional da responsabilidade civil fosse efetivamente aplicada, 

talvez pudesse ser possível evitar o rompimento da barragem de rejeitos de 

minério de ferro da Vale, em Brumadinho. Como as referidas tragédias já 

aconteceram, o que pode ser feito agora é a compensação dos danos 

causados, mesmo que alguns danos sejam irreparáveis, como as vidas 

perdidas. Entretanto, a possibilidade de ocorrer o rompimento de outras 

barragens de rejeitos de minério de ferro é real, e neste sentido, muito melhor 

do que compensar os danos ocorridos, seria evitá-los.  

 
Palavras-chave: Barragens de mineração. Direitos de Personalidade. 

Indenização. Responsabilidade Civil. Função Precaucional e Compensatória.  
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BLOCKCHAIN E A CAPTAÇÃO PÚBLICA DE RECURSOS: 

um comparativo entre IPO e ICO à luz das normas da CVM 
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RESUMO 

O mercado de capitais possui extrema relevância por ser uma alternativa na 

captação de recursos para as atividades de uma companhia, ocorrendo emissões 

públicas de valores mobiliários, mediante mobilização da poupança popular. 

Utilização de recursos próprios e financiamento bancário são opções às vezes 

inviáveis, e o acesso ao mercado de capitais pode ser bem efetivo com a utilização 

das Initial Public Offerings (IPOs). Além disso, esse mercado possui como 

pressuposto a tutela do crédito, para que haja um estímulo do fluxo de relações 

econômicas. Instituições fundamentais no seu funcionamento são os órgãos 

reguladores, sendo no Brasil a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia 

com a finalidade de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de 

valores mobiliários. Ocorre que, na prática, não é tão simples o acesso ao mercado, 

sendo dificuldades mencionadas pelos próprios empresários os custos, burocracia e 

questões estruturais. Com isso, as principais fontes de financiamento continuam 

sendo: geração de caixa próprio, financiamento institucional e aporte de capital dos 

próprios sócios. Porém, com a modernização tecnológica, notadamente com a 

blockchain, surgiu a possibilidade de se captar recursos públicos em um sistema 

distribuído, estabelecendo a confiança entre os agentes do mercado sem um 

intermediário financeiro centralizando a transação. A blockchain é uma 

metatecnologia baseada em criptografia, engenharia de software e teoria dos jogos, 

que surgiu para viabilizar a criptomoeda Bitcoin e ganhou inúmeras funções com 

atuações em Apps como Spotify, Uber e Airbnb. E uma dessas possibilidades são as 

Initial Coin Offerings (ICOs), captações públicas de recursos com a emissão de 
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ativos virtuais (tokens ou coins), em favor do público investidor. Todavia, há a 

possibilidade dos ativos virtuais emitidos no âmbito de uma ICO serem 

caracterizados como valores mobiliários, nos termos da Lei n. 6.385/76. E surge o 

questionamento: isso atrairia para uma ICO toda a regulamentação de uma IPO, 

inclusive com atuação do terceiro confiável que contradiz os princípios da 

blockchain? Sabe-se que esses institutos são processos de captação de recursos 

públicos com pressupostos diferentes, de forma que esta pesquisa se propõe, 

assim, a analisar a base de cada uma para traçar um comparativo entre elas, 

verificando a atual regulamentação da CVM sobre o tema e consequências para a 

caracterização de uma ICO como IPO ou não. Para o seu desenvolvimento, iniciou-

se com o estudo do mercado de valores mobiliários no direito brasileiro, destacando-

se a oferta pública, em especial a distribuição de valores mobiliários. Após, passou-

se para a análise da blockchain e suas funções jurídicas e econômicas, dos 

criptoativos e da reinvenção dos serviços financeiros com foco na ICO. Por fim, fez-

se o comparativo entre ICO e IPO, com pontos de contato e divergências, 

ressaltando a posição da CVM e perspectivas no Legislativo sobre o tema. No que 

tange à blockchain, citam-se como referências principais para a pesquisa as obras 

de William Mougayar (2017), Don e Alex Tapscott (2016), Chris Burniske e Jack 

Tatar (2019), e, sobre o mercado de valores mobiliários, foram fundamentais os 

livros editados pela própria CVM, além de autores como Nelson Eizirik, Ariádna B. 

Gaal, Flávia Parente e Marcus de Freitas Henriques (2011). Para o desenvolvimento 

do trabalho, houve predominantemente análise de evolução do entendimento, com 

uma completa revisão bibliográfica das obras que tratam sobre valores mobiliários, 

blockchain e criptoativos, pressupostos para o comparativo proposto. Verificou-se 

que a CVM não impede a negociação de criptoativos, mas exige sua participação 

quando há a caracterização de valores mobiliários, com todo o regramento próprio 

de uma IPO, havendo casos de suspensões de ICOs que não tiveram o prévio 

registro na CVM. Entende-se que as inovações tecnológicas devem estar alinhadas 

à segurança dos investidores e integridade do mercado. 

 

Palavras-chave: Direito Empresarial. Sociedades Anônimas. Mercado de valores 

mobiliários. Investimentos. Blockchain. 
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