
 
 
 

1º Seminário sobre Moedas Digitais da FGV Direito SP 

24.11.2015  

 

I. Descrição do Evento 

 

 O 1º Seminário sobre Moedas Digitais da FGV Direito SP tem como objetivo reunir os principais 

atores do ecossistema brasileiro de moedas digitais para discutir os principais desafios jurídicos presentes 

neste mercado.  

 Moedas digitais têm adquirido relevância no âmbito nacional e internacional, com especial 

destaque para o Bitcoin, tecnologia de comunicação e criptografia de dados - referências no debate sobre 

moedas digitais.   

 No campo jurídico, a controvérsia sobre moedas digitais concentra-se na definição de sua 

natureza jurídica (e.g. moeda, valor mobiliário, commodity etc.) e em seus possíveis usos ilícitos (e.g. 

evasão fiscal, lavagem de dinheiro etc.).  

 Espera-se que o Seminário seja uma oportunidade de reflexão e troca de experiências sobre 

moedas digitais a partir da perspectiva de diferentes atores. A partir dos debates realizados, o Grupo de 

Ensino e Pesquisa em Inovação (GEPI) almeja incorporar as questões suscitadas no seminário em uma 

linha de pesquisa dedicada ao tema, bem como em suas atividades de ensino nos âmbitos da graduação e 

da pós-graduação.  

 

II. Estrutura do Evento  

 

 

 O 1º Seminário sobre Moedas Digitais será realizado em 24 de novembro na FGV Direito SP, 

com inscrições gratuitas pelo www.direitosp.fgv.br. Terá início  às 8h00 e término às 17h00, sendo 

dividido em 3 mesas de debates.  

 O evento será registrado em vídeo e transmitido pela internet por meio de streaming pelo site da 

FGV Direito SP. Cada uma das mesas terá 60 minutos de duração e contará com 4 palestrantes e 1 

mediador.  

 A divulgação se dará por meio da base de emails da FGV e publicações em redes sociais (e.g. 

facebook) para os alunos e ex-alunos da Fundação Getulio Vargas, bem como no site e telas (elevadores e 

recepção) da Escola de Direito.  

 



 
 

 

Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação (GEPI) 

Rua Rocha n.º 233 – 9º andar – 01330-000 – São Paulo, SP 
Telefone: (55 11) 37993281 

 

II. Agenda Preliminar 

 

8:00  Café da Manhã e Inscrição 

 

8:30  Abertura:  Moedas Digitais e a Arquitetura de Sistema do Bitcoin  

  Expositor:   Hamilton R. Amorim (Especialista em Moedas Digitais) 

 

 9:30  1ª Mesa:  Bitcoin: Interesses, Usos e Aplicações 

  Moderadora:  .  Mônica Steffen Guise Rosina  

  Palestrantes:  .  Flávio Pripas (Bitinvest) 

.  João Sayad (Economista) 

.  Fernando Urich (Economista) 

 

10:50  Coffee Break 

 

11:20  2ª mesa:   Enxergando os mercados de Bitcoin: Sistema P2P e Blockchain 

  Moderadora:    Tatiana C. B. de M.  Barbosa 

12:10  Palestrante:  . Alex Ferreira (P2P) 

. João Canhada (Foxbit) 

. André Horta  (Bitcointoyou) 

. Rodrigo Garvi (Pagcoin) 

. Edilson Osório Junior (Registro Público) 

. Safire Félix (CoinBr) 

 

13:30  Almoço 

14:30   3º Painel:  Desafios Jurídicos na Regulação de  Moedas Digitais 

  Moderador:   Alexandre Pacheco da Silva 

14:20  Expositores:  . Leandro Sarai (Banco Central) 

. Cláudia Costa (Direito do Consumidor) 

. Danilo Dias Ticami (Direito Penal) 

. Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme (Contratos) 

 

17:00  Encerramento 

 

 

 

 

 

III. Plano de Apoio 



 
 

 

Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação (GEPI) 

Rua Rocha n.º 233 – 9º andar – 01330-000 – São Paulo, SP 
Telefone: (55 11) 37993281 

 

 O 1º Seminário sobre Moedas Digitais da FGV Direito SP contará com a captação de apoio 

financeiro externo a partir de doações de pessoas jurídicas. A estrutura da captação de apoio para o 

seminário será realizada da seguinte forma: 

 

1. Silver: 

 Doação: R$ 1.500,00. 

Benefício: Logo no material promocional do evento como apoiador.  

 

2. Gold 

 Doação: R$ 3.000,00 

Benefício: Logo no material promocional do evento, cópia do registro em vídeo do evento.  

 

3. Platinum 

Doação: R$ 5.000,00 

Benefício: Logo no material promocional do evento, cópia do registro em vídeo do evento,  

palestra de divulgação para os alunos da FGV Direito SP no início de 2016 e designação de co-

organizador do evento.  

 

 

 

 

 

  


