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Resumo 

O presente trabalho analisa o novo sistema de moedas, 
a Bitcoin, em matéria do direito, em meio do princípio 
constitucional da segurança jurídica, vez que a Bitcoin 
não possui regulamentação positivada em nosso 
ordenamento jurídico. O objetivo geral do trabalho se 
respalda no estudo das Bitcoins, a qual mesmo ausente 
de rigidez jurídica e ausente de controle estatal possui 
segurança jurídica. 

Introdução  

Diante da constante evolução tecnológica que o mundo 
presencia, o que com as moedas e modos de compra e 
venda de objetos por todo o mundo não se difere, faz-se 
necessário ter em vista que a jurisdicionalização é 
imprescindível à vida em sociedade, visto que é o meio 
pacífico e imprescindível para se solucionar conflitos, 
entretanto, é inquestionável que o Direito, na forma 
positivada, não consegue acompanhar a evolução 
tecnológica. 

Material e Métodos 

Utilizou-se o método hipotético-dedutivo, apresentando 
um conhecimento prévio dos assuntos, atingindo a 
problematização, elaborando uma conjetura que tende a 
ser testada buscando seu falseamento e ao final, uma 
conclusão confirmando ou não a conjetura. 

Resultados e Discussão 

A presente discussão tem-se como temática a segurança 
jurídica da criptomoeda Bitcoin, uma vez que não há 
positivação em nosso ordenamento jurídico sobre o 
tema, bem como não há entendimento pacificado nos 
tribunais, nem estudos doutrinários sob o viés jurídico, o 
que leva, em um primeiro momento, a imaginar que a 
mesma é desprovida de segurança jurídica. O tema se 
justifica em virtude de que a moeda digital, Bitcoin, 
encontra-se acessível a todos, de mesmo modo que faz 
parte de nossas vidas, sendo inevitável a evolução do 
dinheiro que conhecemos e utilizamos hoje. A busca 
pelos meios que podem ser utilizados para obter a 
segurança jurídica ao caso em concreto, foi o foco 
principal do presente estudo, conclusão que encontra 
amparo na doutrina, fontes do Direito, bem como na Lei 
de Introdução às Normas do Direito mecanismos 
“trunfos” que proporcionam a estabilidade da coisa 
julgada, da mesma forma com que respalda a devida 
segurança jurídica necessária para qualquer problema 
jurídico. Isso ocorre pelo método que o nosso sistema 
jurídico-legislativo foi estruturado, de modo a não dar 

espaço a incertezas, mesmo quando eles pareçam ser 
inevitáveis como o caso em tela; tal afirmativa se 
comprova a medida que sempre haverão estudiosos 
dissertando sobre o tema, ou até mesmo uma realidade 
consuetudinária envolvendo o mesmo, ferramentas que 
por si só, proporcionam ao juiz um pano de fundo, ainda 
que tímido, para tais situações. Dessa forma, conclui-se 
que o magistrado possui ao seu alcance tudo aquilo que 
é necessário para a análise casuística de demandas 
judiciais envolvendo criptomoedas, fato que corrobora 
em uma segurança jurídica de fato, mesmo que 
preliminar, da matéria em questão. 
 

Conclusão  

A conclusão que se chega é que a Bitcoin possui toda a 
segurança jurídica que é exigida, pois, através das 
normas secundárias dispostas na Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, os costumes e os princípios 
gerais do direito o juiz possui argumentos necessárias 
para no caso concreto formar seu convencimento. Assim 
sendo, é categórico afirmar que lides judiciais 
envolvendo Bitcoins possuem solução, de mesmo modo 
que há estabilidade da coisa julgada. Ademais, fato é 
que para se atingir a máxima da segurança jurídica, 
imperioso a sua positivação, contudo, até a confecção 
do presente trabalho, resta a utilização das fontes 
secundárias do Direito para a solução das lides 
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