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A tecnologia blockchain, criada a partir das moedas criptografadas, em 2008, no artigo

acadêmico "A Peer-to-Peer Electronic Cash System", publicado por Satoshi Nakamoto

(pseudômino do suposto criador do bitcoin) se comporta como uma base de dados digital, que

utiliza o sistema peer-to-peer para transacionar valores sem a intermediação de terceiros

garantidores. Tais operações são compartilhadas em uma base de dados pública,

descentralizada e distribuída (MARCHSIN, 2022, p.14). Trata-se, sobretudo, de um

livro-razão que representa um consenso de cada operação que já ocorreu na rede, o qual pode

ser baixado e executado em computadores pessoais por qualquer usuário (TAPSCOTT;

TAPSCOTT, 2016, p. 37). Possui como aspectos centrais: a segurança, a descentralização e a

escalabilidade (PAGANELLA, 2021).

Na contemporaneidade, o uso do blockchain se relaciona com diligências financeiras,

como, por exemplo, o armazenamento e as transferências de moedas digitas, as quais

possibilitam pagamentos e remessas internacionais de valores com custos de transações

reduzidos (TELLES, 2017, p. 208-209). Além disso, essa tecnologia também pode ser

utilizada em outras áreas, como na emissão de títulos privados, elaboração de contratos

automatizados e armazenamento de dados na nuvem.

Diante disso, a aplicabilidade do Direito nessas situações - notadamente o Empresarial

- fazem com que os profissionais explorem o potencial teórico e as limitações práticas dessa

nova tecnologia, bem como as consequências legais e regulatórias que ainda estão em

desenvolvimento.

No Direito Societário a tecnologia blockchain pode oferecer condições favoráveis para

a votação em assembleias gerais por meio da rede (tal como desenvolvido pela Nasdaq Tallin,

na Estônia). Outra possibilidade de aplicação desta tecnologia seria a estruturação de novos

modelos de governança corporativa descentralizada, as chamadas DAO’s (MARCHSIN, p.

27). Além disso, o blockchain, como programa de armazenamento, poderia também facilitar

no processo de escrituração das sociedades anônimas.

De acordo com os artigos 27 e 35 da Lei 6.404/1976, todas as ações nominativas de

uma companhia necessitam da anotação e identificação no Livro de Registros da Companhia.

O primeiro dispositivo, ainda, faculta a companhia em contratar a escrituração e a guardar os



livros de registro e de transferência de ações em conjunto com instituições financeiras

autorizadas pela CVM. Tal processo de escrituração poderia ser facilmente substituído pelo

blockchain (ROCHA; PEREIRA; JUNIOR, 2018, p.46-47).

A aplicação do blockchain também pode ocorrer em intersecções do Direito

Empresarial com o Direito Digital, como em uma situação em que o conteúdo desenvolvido

por um indivíduo pode simplesmente ser repassado de forma indevida, sem a permissão do

autor dos dados, sendo que a gestão dos direitos digitais é medida que se impõe para a

preservação da propriedade intelectual dos operadores de rede (MARCHSIN, p.27).

Outra hipótese em que o blockchain vem sendo utilizado são nos chamados “contratos

inteligentes” (em inglês, smart contracts), os quais são amplamente elaborados e debatidos

nas relações empresariais. A ideia parte da eliminação da figura do cartório ou de instituições

que registram esses contratos, uma vez que ficariam armazenados no livro-razão do

blockchain. Diante da relação de confiança, este procedimento seria seguro o suficiente para

garantir toda a regulamentação e o compliance da empresa (MORAES, 2021, p.21). Tais

contratos, utilizados no modo de transferência e registro de bens, pode ser visto em

planejamentos patrimoniais, os quais são criados para proteger e transmitir, de forma efetiva,

todo o patrimônio empresarial aos herdeiros. Por meio deles, seria possível transacionar a

posse ou o controle da propriedade de ativos, móveis ou imóveis no blockchain (denominados

smart properties) (MARCHSIN, p.28).

Como visto, o blockchain, devido à versatilidade e à alta disponibilidade de um banco

de dados distribuído, abre um leque de oportunidades para sua utilização nos mais diversos

segmentos do Direito Empresarial. A jurista e professora Ana Frazão (2017, p. 58) insere que

é primordial que o Direito não dificulte o desenvolvimento de novas tecnologias e que atue

como uma ferramenta para incentivá-las e fomentá-las. Ademais, os novos contornos da

sociedade empresarial, para qual o Direito deve se voltar, são marcados pela mudança na

mentalidade dos integrantes que operam em uma determinada sociedade (empresária ou não).

Para que haja a otimização do tempo e o avanço por resultados mais eficientes, fica evidente a

necessidade da mudança no mindset de todos os colaboradores, empregados e/ou

empregadores, em prol de uma redução de custos de transação.

Em síntese, fica evidente que o blockchain se comporta como uma inovação

tecnológica que incentiva e fomenta a mudança de paradigmas sobre o atual modelo

econômico. Dessa maneira, caberá à sociedade civil, por meio de instrumentos permitidos



pelo Estado Democrático de Direito, adaptar-se às mudanças ao passo que novas diligências

clamam por atualizações em processos vistos como burocráticos.
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