
 

PL 4.401/21: REGULAMENTAÇÃO URGENTE É O ÚNICO CAMINHO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

CRIPTOECONOMIA NO BRASIL 

 

O Comitê de Criptomoedas e Blockchain da camara-e.net é favorável à regulamentação do mercado 

de criptoativos, e apoia a apreciação célere do Projeto de Lei (“PL”) nº 4.401/21 que atualmente se 

encontra para deliberação pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 

 

O Marco Regulatório que regulamenta a prestação dos serviços de ativos digitais é um importante 

passo para a institucionalização do mercado e deve ser visto como um avanço para o país. 

Conforme os princípios definidos em seu texto, o projeto tem como objetivo fomentar a inovação, 

além de aumentar a confiança e a segurança dos consumidores, ampliando assim o uso da 

tecnologia e atraindo mais investimentos para o Brasil. Separamos abaixo alguns benefícios que 

decorrem da apreciação do PL: 

 

Benefícios da Aprovação do PL 

 

Estimula a inovação 

 

 Aumenta a segurança 

A determinação de diretrizes e princípios que 
devem nortear as atividades das empresas é 
essencial para o mercado.  Na esteira de 
outros países que estão regulamentando os 
ativos digitais, a aprovação de uma Lei nesse 
sentido se mostra positiva, pois traz 
previsibilidade às empresas que operam no 
mercado, o que estimula a criação e a adoção 
de novos produtos. 

 O mercado de ativos digitais no Brasil está 

crescendo exponencialmente, e atualmente o 

país já é um dos cinco maiores mercados do 

mundo1. A aprovação de uma regulamentação 

trará segurança jurídica para as empresas que 

operam no mercado, limitando a atuação no 

país a empresas sérias e comprometidas com 

seus clientes. Com a regulamentação, haverá 

também um processo de conscientização e 

educação da população sobre o tema, o que 

ajudará a evitar a aplicação de golpes e 

envolvimento com esquemas criminosos por 

grupos mal-intencionados. 

   

Aumenta os investimentos no 

mercado  

 Conclusão 

 

A instituição de regras sobre cripto tende a 
desmistificar falsos boatos e combater o 
preconceito das pessoas, consequentemente 
aumentando a credibilidade do setor. Com 
isso, a tendência é de atração de perfis de 
investidores mais conservadores para este 
mercado, fomentando economias locais e 
gerando novos empregos e fontes de renda 
aos brasileiros. 

  Considerando a importância do 
tema, e o impacto que a ausência 
de uma regulamentação causa 
no mercado todos os dias, o Comitê de 
Cripto da camara-e.net pede urgência na 
apreciação do PL 4.401/21. 

 

 
1https://forbes.com.br/forbes-money/2022/05/mercado-de-cripto-do-brasil-ja-e-um-dos-cinco-maiores-do-mundo/ 


