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Prezadas(os) Senhoras(es),
Poe favor encontrem sentença de mérito da 5a Vara do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP no
Processo Digital n°: 1095059-96.2017.8.26.0100 em que a corretora de criptoativos FOX BIT contende com
BANCO DO BRASIL S/A, bem como matéria jornalística a respeito, ambas em arquivo e link anexos.
https://coiiitimes.com.br/foxbit-gaiiha-do-banco-do-brasil/
Atenciosamente,

Fernando de Magalhães Furlan
Presidente
4-55 61 992 874 609
furlan@obcbin
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SAO PAULO
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SENTENÇA

Processo Digital n°:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

1095059-96.2017.8.26.0100
Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Foxbit Serviços Digitais S.A. e outro
Banco do Brasil S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Roberto de Souza Bernicchi

Vistos.

FOXBIT SERVIÇOS DIGITAIS S.A. e LUIS AUGUSTO
SCHL&VON RAMOS propuseram ação de obrigação de no fazer c/c com
pedido de tutela urgência em face de BANCO DO BRASIL S.A. alegando,
em síntese, que os autores receberam notificação extrajudicial da ré
informando o encerramento suas contas correntes firmadas de forma
imotivada. Afirma o autor que o encerramento das contas bancárias
inviabilizará totalmente as atividades da Foxbit, que depende do uso e
manutenção das contas para realizar a sua atividade empresarial que apesar de
lícita, concorre com alguns serviços prestados por instituições financeiras,
dentre elas, a ré. E que sendo esse o possível motivo do encerramento das
contas, o dever de livre concorrência, garantido constitucionahnente encontrase patentemente violado. Pede a inversão do ônus da prova para que a ré
demonstre a ilicitude da conduta de encerramento unilateral e imotivada das
contas bancárias; a tutela de urgência para abstenção da ré no encerramento
das contas descritas na inicial. Por fim, requer a procedência da presente
1095059-96.2017.8.26.0100 - lauda 1
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ação.
Juntou os documentos de fis. 24/58.

o

A tutela de urgência restou deferida às fis. 65/66.
- ID
(fl(N
co

Regularmente citada, a ré apresentou contestação às fis. 76/91

00

arguindo, em resumo, que as cláusulas gerais do contrato de abertura de contaLO

corrente (claúsula 15. 1), faculta às partes o encerramento da conta a qualquer

LO

o

tempo, mediante aviso prévio. No mais, em atenção ao princípio da
autonomia da vontade, inexiste lei que obrigue a ré a celebrar e manter
o

CL

contrato de qualquer natureza com os autores, agindo assim em exercício
DE

regular do seu direito, conforme preceitua o art. 188, 1 do Código Civil.
Salienta que a notificação ocorreu previamente, o que afasta, portanto,

o
ry

qualquer alegação de abusividade ou ilicitude. Invoca o art. 5°, II, da
NU
0

Constituição Federal, sob o argumento de que no caso vertente não ha
qualquer fundamento legal que obrigue a ré na manutenção da prestação de

0

serviços bancários aos autores. Argumenta, que o motivo informado para o

Ér

encerramento da conta é que a empresa autora transacionou valores

2

o
o

superiores ao faturamento declarado à ré. Ademais, inexiste regulamentação
acerca das chamadas "moedas virtuais", o que gera considerável insegurança

R

com os efeitos das transações realizadas através destes instrumentos.
Argumenta acerca da inaplicabilidade do Código Consumerista ao caso sub
judice. Para tanto pede o cancelamento da liminar concedida, com a
consequente improcedência da ação.
Requerimento de ingresso de amicus curiae às fis. 165 e

-

seguintes.
1095059-96.2017.8.26.0100 - lauda 2
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Sobreveio réplica às fls. 195/210.
Instadas a produzirem provas (fis. 215;), as partes manifestaramse às fis. 218/219 e 225/227.

Determinou-se a quebra do sigilo da conta bancária da autora
(fis. 230), com posterior juntada dos extratos bancários às fis. 237/1791 c/c
1794/2570.
Realizou-se perícia técnica (Laudo às fis. 2602/2645, com
manifestação das partes às fis. 2651/2659 e 2677/2681).
Memoriais às fis. 2694/2703 e2704/2720.
É o relatório.
13

101]1111,1

101

Indefiro o ingresso do requerente de fis. 165 e seguintes como
amicus curiae em razão de não ter demonstrado a relevância de sua
participação e também porque inexiste qualquer especificidade da matéria
que demande sua atuação.
De proêmio, aplicável ao caso em tela o Código de Defesa do
Consumidor.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de encerramento de
forma unilateral e imotivada de contrato de conta-conente estabelecido entre
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as partes.
De fato, embora exista entendimento jurisprudencial majoritário
que embase a tese argumentativa da ré acerca acerca da possibilidade do
encerramento unilateral de conta-corrente, a condição sino qua non para que
tal possibilidade esteja configurada, sob a ótica deste juízo é a de que o
encerramento seja imotivado.

O caso em análise, ao meu sentir, não há como ser enquadrado
como semelhante o caso do Recurso Especial acima mencionado, uma vez
que os motivos apontados pela ré mostraram-se pertinentes para a abertura de
fase instrutória para apuração do alegado pela instituição financeira, cuja
conclusão obtida através de perícia técnica não permitira que esse juízo
julgasse de maneira idêntica, situações distintas.

Dentre os motivos apontados pelo réu, consta que a Foxbit
transacionou mais de R$1.000.000.000,00 no último ano e que tal quantia é
superior aos valores declarados à ré e que a comercialização de criptomoedas
gera consideráveis riscos para instituição financeira, em decorrência de
transações que ocorrem de maneira praticamente anônima, além da ausência
de fiscalização por autoridade governamental.
Da análise da prova pericial, depreende-se do laudo que a
empresa autora possui programa de compliance e exige mecanismos rígidos
de cadastro com a finalidade de evitar fraudes e lavagem de dinheiro (tis.
2611).
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Em resposta ao quesito 08 (fis. 2634), constou que realiza a
intermediação da operação entre compradores e vendedores que confiam seus
bitcoins e reais sob custódia da Foxbit e para tanto, existe a emissão de nota
fiscal das taxas cobradas, em razão do serviço prestado.
Às fls. 2615, afirmou o expert: "o grande volume de
movimentação financeira juntada nos autos refletem atividades usuais da
Foxbit em seu ramo de atuação. O grande volume movimentado na conta diz
respeito aos depósitos efetivados da titularidade direta dos clientes, advindos
de instituições financeiras. Todos os depósitos, na empresa, os mesmo são
identificados, tanto na entrada do valor, como na saída"
Por fim, da conclusão da parecer constou: "a movimentação
financeira nas contas correntes da empresa está compatível com a atividade.
Ressalta-se, ainda, que houve expressivo aumento de receitas no ano de
2017, se comparado aos anos anteriores, justificado por proporcional
aumento na movimentação de compra e venda de "bitcoins "pelos clientes"
(fis. 2644).
Dessa forma, inexiste prova de que exista risco decorrente de
anonimato das pessoa que participam das operações.

Assim, os motivos alegados pela ré para encerrar a conta
unilateralmente não prosperam, já que confirmada pela prova pericial a
compatibilidade da movimentação financeira com as contas correntes
vinculadas.
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E em que pesem os motivos apresentados pela ré serem

ço
o

plausíveis, estes não restaram configurados ante a prova técnica produzida,

o

que ressalta-se, não sofreu qualquer impugnação técnica pela ré que, por sua
0.
ÇO

vez, também deixou de produzir outras provas, conforme preceitua o art. 373,

co

III do Código de Processo Civil.
N LO

O princípio da legalidade levantado pelo réu em suas alegações

LO

o

finais, em verdade, contra ele opera.
o

Inexiste lei ou determinação judicial vinculante que declare ou
o

mesmo induza que a atividade desenvolvida pela autora seja ilegal.

:1

E, se tal declaração não há, é porque é legal.

N 0
0

o

Já a manutenção de conta corrente apresenta caráter de
essencialidade e não pode violar direito do consumidor com simples

o
o -

aplicação do princípio da autonomia da vontade.
Ademais, as transações com bitcoins são públicas e registradas
em uma estrutura virtual de chaves públicas, denominada blockchain, o que
gera maior segurança às transações efetuadas, uma vez que permite a
identificação dos usuários, afastando, assim, a alegação da ré acerca do
caráter anônimo do uso de criptomoedas, bem como dos riscos e insegurança
o

que geram as operações com bitcoins.

-
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Além disso, a responsabilidade objetiva em caso de qualquer
ação dos usuários cadastrados na empresa autora não será do banco e, sim da
própria Foxbit, o que inviabiliza a possibilidade de encerramento unilateral
com base em tal motivação.
Em recente julgado decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição,
omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de obrigação
de fazer - Encerramento de conta corrente - Ato unilateral
da instituição financeira desacompanhado de
justificativa razoável - Impossibilidade - Autores clientes
de longa data que sempre mantiveram bom relacionamento
comercial com o banco - Ofensa ao art. 3° da Circular
3.006 do BACEN e ao art. 39, II e IX, do CDC - Rescisão
abusiva, sendo de rigor o restabelecimento da conta
corrente - Desconstituição da multa cominatória Descabimento, haja vista não ter sido suficiente para que o
apelante cumprisse a tutela, de urgência de imediato Descabida a insurgência dos embargantes sobre o período
de descumprimento da tutela de urgência pela parte
embargada, posto que não decidido a respeito - Motivos e
razões de decidir que não fazem coisa julgada Argumentos da fundamentação que não constituem a parte
decisória - Apenas a parte dispositiva do julgado é que
implica em decisão, sendo certo que foi negado
provimento ao apelo - Caráter infringente Inadmissibilidade - Embargos rejeitados."(grifei)
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1052516-78.2017.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira;
órgão Julgador: 15' Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 3 Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)"

Dessa forma, o cancelamento unilateral e sem comprovação do
motivo alegado, configuraria abuso de direito, já que a utilização da contacorrente configura requisito essencial e imprescindível para o
1095059-96.2017.8.26.0100 - lauda 7
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desenvolvimento dos serviços da ré.
Além disso, a alegação genérica que transação com criptomoedas
é arriscada sob o ponto de vista mercadológico e institucional, em razão do
efeito negativo que prejudicaria a reputação da ré e possíveis envolvimentos
em atividades ilícitas, não tem o condão de afastar o caráter abusivo da
medida, já que seria ingênuo considerar que apenas empresas que operam
bitcoins poderiam incorrer em casos de lavagem de dinheiro.
Situações como a narrada podem ocorrer de igual maneira com
moeda corrente do país e com qualquer outro correntista que possua relação
contratual com instituição bancária, o que pode ser exemplificado por meio
de inúmeros casos de lavagem de dinheiro recentemente noticiados, os quais
foram em moeda corrente e sem noticias de pedidos para que as contas sejam
encerradas.
Outrossim, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer
disposição que declare a ilegalidade da operação, posse e utilização de
criptomoedas. Portanto, ausente razões plausíveis para permitir o
encerramento da conta em razão de motivos que sequer restaram
demonstrados pela ré, o princípio da legalidade (nulium crimen nuila poena
sine lege) deve imperar.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para
condenar a ré na manutenção das contas objeto desta ação, mantida a tutela
antecipada concedida.
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Em razão da sucumbência, condeno a ré no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do
valor da causa.

Sem prejuízo, comprove o autor a morte do coautor
documentalmente.
P.R.I.
São Paulo, 14 de março de 2019..

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Banco do Brasil é obrigado a
manter aberta conta da Foxbit
É a primeira decisão favorável para as corretoras de criptomoedas. Banco do Brasil
deverá manter aberta a conta da Foxbit.

Lucas Bassotto (https://cointimes.com.br/author/lucasbassottol)
5 mio cleleitura 22 de março de 2019

o

51

Já é de conhecimento público que os bancos estão pressionando as corretoras de Bitcoin

(https./tww.facebook. com/sharer.php?u= https%3A%2F%2Fcointimes.co m. br%2Ffoxbit-ganha-do-banco-do-

com fechamento de contas alegando ilicitude nas atividades comerciais.

brasil%2F)

O Mercado Bitcoin recentemente teve sua conta encerrada pelo ltaú, em processo que foi

Q

(h

êm

o
,galdobitcoin.com/bradesco-justica-fechar-conta-braziliex/).

brasi l%2F&t

ver%2oBanco%2Odo%2O Bras il%20%C3%A9%2Oobrigado%20a%2omante r%20aberta%20conta%20da%20Foxbit%20-

Assim

%20CIique para ver

O(

big

na justiça contra o Bradesco, Banco Inter e o Banco do Brasil,

tendo essas contas mantidas abertas por liminares. Nessa semana foi noticiado que a CAIXA
de

encerrou a conta da Foxbit
https:llweb.whatsapp.com/send/?

melhorar sua experiência em nossa página

cumprir todas as etapas recomendadas pelo Banco Ceii.adaptaro conteúdo para torná-lo mais

text= Banco%2Odo%2OBrasil%20%C3%A9%200brigado%20a%2Oma
E

%20 InttlpsêS3~9~22Eje,

consulte a nossa política de cookies

~&éC~,

comerciais da corretora. Vale lembrar que o Banco do Brasil encrpj
alegando ilicitude nas atividades da empresa.

Vi
j$t

o

#ffin-

I

que deverá manter a conta da corretora aberta.

banco-dobrasi I%2F&title= Banco%2Odo%2O Brasil %20%C3%A9%20o brigado%20a%20manter%20aberta%20conta%20da%2oFoxbit)

No entanto, a empresa recorreu e conseguiu manter suas contas abertas por liminares

O

enquanto o processo corria na justiça. O resultado da sentença saiu ontem (21) e o Banco
(http .//tIegrwn.
o irasiI 101 condenado,

ntiçnes.com. br%2F oxbit-ganha-do-banco-o;

em primeira instancia, a manter aberta a conta bancaria da
manter%20a berta%20co nta%20da%2OFoxbit)

Mais detalhes sobre o caso
A Foxbit teve sua conta encerrada unilateralmente pelo Banco do Brasil em 2017, Natália
Garcia, diretora jurídica da empresa, nos deu mais informações sobre o caso.

O banco alegava movimentações incompatíveis em relação aos valores declarados e que
nenhuma empresa era obrigada a manter contratos sem a sua vontade.

Além disso, declarou que as transações com criptomoedas ocorreriam de forma
praticamente anônima, o que traria riscos para a instituição financeira.

Porém, a Foxbit alegou que possui um sistema de KYC e Compliance para combater fraudes
e lavagem de dinheiro dentro da plataforma.

A defesa também afirmou que a Foxbit apenas faz intermediação de compra e venda de
criptomoedas e que os negociantes confiam seus saldos sob a custódia da corretora. Para
tanto, existe a emissão de nota fiscal das taxas cobradas na operação.

"O grande volume de movimentação financeira juntada nos autos refletem atividades usuais
da Foxbit em seu ramo de atuação.

O grande volume movimentado na conta diz respeito aos depósitos efetivados da
titularidade direta dos clientes, advi'ndos de instituiçõqçi5

coo kies com o objetivo de

melhorar sua experiência em nossa página
web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais

Todos os depósitos, na empresa, os mesmo são
consUlte a nossa política de cookies

como na saída '"

(https://cointimes.com.br/politica-decookies/).
CONTINUAR NAVEGAÇÃO

O que foi afirmado pelo Juiz?
O juiz afirma, na sentença, que não existe lei ou determinação judicial que declare que a
atividade exercida pela Eoxbit seja ilegal.

Ele ainda afirma que no caso da corretora, a manutenção da conta bancária é essencial para
suas atividades e que o banco não pode violar o direito do consumidor com base em
decisão unilateral.

Demonstrando conhecimento sobre criptomoedas e blockchain, ele ainda afirma que as
transações com Bitcoins são públicas e registradas no Blockchain, o que permite a
identificação dos usuários.

Ainda na sentença, afirma que é ingenuidade pensar que apenas corretoras de Bitcoins
poderiam estar envolvidas em lavagem de dinheiro. Já que existem inúmeros casos de
lavagem de dinheiro com a moeda corrente (Real) e que nem por isso, o banco entrou com
pedidos para que as contas sejam encerradas.

Também vale notar que não existe nenhuma lei que declare a ilegalidade de negociação ou
posse de qualquer tipo de criptomoedas. Logo, não há razão para permitir o encerramento
da conta de uma empresa que trabalhe com as mesmas.

Nossa visão
A decisão da sentença, mesmo que em primeira instância, foi um marco. É a primeira
decisão judicial que considera legal a atividade de uma corretora de criptomoedas,
proibindo o encerramento unilateral de conta sem motivo plausível.

Caso a decisão seja mantida, abre procedência para futuros processos que envolvam a
Foxbit e até mesmo outras corretoras do mercado de criptomoedas brasileiro.

O Cointimes utiliza cookies com o objetivo de

Avalie este artigo:
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