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EXCELENTÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE-GERAL DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE DEFESA ECONÔMICA

-

CADE

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIPTOMOEDAS E BLOCKCHAIN

-

ABCB,

associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.089.778/0001-80,
com sede na Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38 Ciragan Office, 40 andar,
-

conjunto 401 -A, Bela Vista, CEP 01410-000, São Paulo-SP, neste ato representada, na
forma de seu estatuto social, por seu diretor presidente, FERNANDO DE MAGALHÃES
FURLAN, brasileiro, administrador, residente na SQSW 300, bloco J, apto 105

-

Sudoeste, CEP 70.673-040

-

-

Brasília-DE, portador da Cédula de Identidade n° 1/R

1.815.152 SSI-SC, e inscrito no CPF/MF n° 609.751.809-91, vem, por sua advogada
abaixo assinada, em nome de suas associadas, à presença do CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

-

CADE para apresentar

R E PRESE N TACÃO

contra condutas anUcompeUUvas perpetradas por BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n°00.000.000/0001-91, agência 18325, localizada em São Paulo

-

SP, na Rua Paúva, 131, Vila Jaguará, CEP 05116-000,

que, dentre outras, caracterizam RECUSA DE CONTRATAR (Refusal 10 Deal) e
NEGATIVA DE ACESSO A INFRA-ESTRUTURA ESSENCIAL (Denial of Access t o an

Essen tia! Faciíity).
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A recente recusa de contratar/fornecer ] do Banco do Brasil, uma das
maiores instituições financeiras do país, para com a Atlas Proj Tecnologia Ltda.
(doravante "Atlas), sócia mantenedora da Associação Brasileira de Criptomoedas
e Blockchain

-

ABCB (doravante "Associação), uma corretora de criptomoedas

que desenvolve algoritmos capazes de realizar operações de arbitragem com
criptomoedas ao redor do mundo. Isto é, trata-se de uma Fintech (empresa de
tecnologia financeira) que trouxe inovação ao mercado de criptomoedas e criptoativos, concebendo tecnologias de segunda geração na intermediação de
Bitcoins.

De fato, o Banco do Brasil S.A. (doravante "Banco do Brasil) simplesmente
comunicou à Atlas o encerramento de sua conta-corrente em razão de uma
decisão administrativa do banco", sem qualquer maior justificativa ou explicação
(doc. 01).

Enquanto empresa que se dedica, entre outros serviços, à aquisição e
intermediação de criptomoedas, mais especificamente de Bitcoins, a Atlas era
correntista do Banco do Brasil, sendo titular da conta-corrente No. 155736-7.

Muitos dos clientes da Atlas são também correntistas do Banco do Brasil, e a
manutenção da conta-corrente é, portanto, utilizada para receber depósitos e
transferências de clientes que desejam comprar Bitcoins. No futuro, quando esses
clientes da Atlas optarem por realizar os seus lucros ou prejuízos, vendendo Bitcoins,
poderão receber os seus valores diretamente na sua conta-corrente do banco,
trazendo, inclusive, segurança e confiabilidade às operações.

Fácil perceber, neste contexto, que a manutenção de sua conta bancária
é essencial e indispensável à atividade empresarial da Atlas, sendo, de outro modo,
impossível a realização de seu objeto social, ou seja, a prestação de serviços

1 Em 21 de maio de 2018 a ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA foi informada, por meio de
carta datada de 07/05/2018 (Doc. 01) da rescisão do Contrato de Conta-Corrente, sem
qualquer justificativa comercialmente aceitável, a não ser o fato de que tal atitude
decorreria de uma "decisão administrativa do Banco do Brasil". Referida carta também
solicitava o comparecimento de representante legal da Atlas à agência em 30 dias,
para devolução de cartões e cheques.
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financeiros. Até mesmo para efetuar o pagamento de tributos é necessário possuir
uma conta bancária.

O acesso ao sistema financeiro tradicional é uma infraestrutura essencial à
própria sobrevivência de qualquer agente econômico numa economia capitalista,
tanto mais àqueles que se dedicam a operações financeiras e de compra e venda
de moedas e ativos. Não há qualquer alternativa viável para a realização de
negócios e para a transferência de valores, senão por meio dos canais do sistema
financeiro tradicional.

Essa essencialidade do acesso a uma instituição financeira é, em grande
medida, também derivada do alto grau de regulação desse setor da economia e
do controle das redes de atendimento por poucos, dominantes e concentrados
bancos. Além disso, os serviços oferecidos pelo sistema financeiro tradicional em
relação ao trânsito de valores é ainda absolutamente irreplicável no mercado.

Infelizmente o presente caso não é isolado, sendo de conhecimento público
que vários grandes bancos brasileiros de varejo, de forma totalmente arbitrária,
imotivada, anticompetitiva e lesiva aos empreendedores desse segmento de
negócios, tem encerrado unilateralmente contas ou se recusado a abri-ias (vide
Anexo 1), prejudicando deliberadamente as inovadoras e produtivas atividades
desse mercado, o que constitui uma prática abusiva e frontalmente contrária às
normas concorrenciais.

A reação da firma dominante Banco do Brasil (e de todos os outros grandes
bancos que vem agindo de forma semelhante) em relação à sua cliente Atlas
(mercado downstream de conta-corrente) e, principalmente, em relação à Atlas
enquanto sua concorrente (atual e potencial) no competitivo mercado de
investimentos financeiros, denotou conduta comercial desnecessária e prejudicial.

Neste contexto, é importante lembrar do caso de outubro de 2012 (Processo
No. 08700.003070/2010-14) em que o Banco do Brasil firmou Termo de Compromisso
de Cessação de Prática com o Cade para deixar de exigir exclusividade na
concessão de crédito consignado em todos os contratos firmados com órgãos
públicos (estados, municípios e suas autarquias e fundações). O

então

assinado também previu que o BB pagasse R$ 99.476.840,00 ao Fundo de Defesa
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dos Direitos Difusos

-

FDD. O valor correspondeu ao montante de R$ 65 milhões, a

título de contribuição pecuniária, mais multa de R$ 34.476.840,00 pelo
descumprimento pelo BB de medida preventiva aplicada pelo o Cade no ano
anterior (2011), na qual se determinava a suspensão das cláusulas de exclusividade
exigidas pelo banco.

Pois bem, as melhores práticas, a doutrina e a jurisprudência antitruste
internacionais reconhecem que a recusa de fornecer, ainda mais quando se trata
de uma infraestrutura essencial, caracteriza conduta ilícita do ponto de vista da
concorrência, sendo passível de sançõo.

Assim é que, de acordo com as melhores práticas internacionais, aquele
prejudicado (in casu a Mias, associada manenedora da Associação) deve
demonstrar que foi vítima não somente de uma "inconveniência ou dissabor", ou
mesmo de alguma perda econômica: mas acima disso, deve comprovar que "uma
alternativa não lhe é factível ou viável"2.

Como já afirmado acima, infelizmente não há outra alt ernativa viável ou
factível à própria sobrevivência de qualquer empresa num país capitalista, senão o
acesso ao sistema financeiro tradicional, por meio da manutenção e operação de
conta-corrente e outros tipos (investiment os, cobrança, poupança).

A Rede Int ernacional da Concorrência

-

ICN, por meio de seu Grupo de

Trabalho sobre Condutas Unilaterais, publicou o Relatório sobre a Análise da
Recusa de Contratar com um Rival em abril de 2010. O Relatório se baseia em
respostas a um questionário apresentado por agências de concorrência e
consultores não-governamentais (NGA5) de 43 jurisdições. Na ocasião se partiu do
pressuposto que a recusa de contratar é: a "recusa incondicional de uma empresa
dominante (ou uma empresa com poder de mercado substancial) em
lidar/contratar com um rival", incluindo recusas para conceder acesso a uma

instalaçõo/infraestrutura essencial (essen tia! facility).

A plainflff must show more than inconvenience, or some economic loss; he must show
fliat an alternaflve t o fie facility is not feasible. Ver: Twin Labs v. Weider Health &
Fitness, 900 F.2d 566,570, 2d Cir. 1990.
2

Documento disponível em:
htt://www.internationaicomretitíonneiwork.orWuploads/librarv/doc616.pdf. Acesso
em 25/05/2018.
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Várias agências antitruste ao redor do mundo, inclusive muita das mais
tradicionais e influentes, definem uma recusa de negociar de forma ainda mais
ampla, para incluir negativas de contratar com não-rivais também.

A maioria das respostas indicou que, para que as preocupações com a
concorrência aumentem, uma empresa que se recusa a fornecer/contratar deve
ser dominante ou possuir poder de mercado substancial/significativo.

Para provar uma violação, a maioria das jurisdições exige a demonstração
de que a recusa do fornecedor levou (ou poderá levar) ao fechamento do
mercado, para uma ou mais empresas que competem em um mercado (a jusante)
downsfream com esse fornecedor, eliminando assim a concorrência efetiva.

Além disso, a maioria das respostas ao questionário especificou que uma
recusa em negociar é ilegal apenas se não for objetivamente justificada do ponto
de vista comercial.

Por justificativa objetiva deve se entender aquela baseada em critérios préconhecidos e que seja capaz de demonstrar alguma lógica do ponto de vista
econômico-empresarial.

Neste contexto, torna-se especialmente relevante a análise do histórico da
relação comercial entre aquele que oferece a infraestrutura essencial e aquele que
dela necessita.

Nenhuma das 43 agências antitruste citadas no estudo indicou que uma
relação de fornecimento prévia entre parceiros comerciais seja necessária para
considerar anticoncorrencial uma recusa em negociar.

No entanto, muitas respostas especificaram que a negociação anterior é
relevante para a sua avaliação. A negociação prévia normalmente indica que
uma relação de fornecimento entre parceiros comerciais é tecnicamente e
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economicamente viável, tornando mais difícil aceitar justificativas de eficiência
para a sua recusa ou rescisão.

Um histórico de negociação prévia também pode informar sobre o impacto
na empresa afetada e, mais genericamente, sobre a concorrência no mercado.

Algumas

jurisdições

informaram

usar

evidências

de

negociação/contrafação com terceiros para determinar uma possível motivação
estratégica, pois essa evidência pode minar a credibilidade dos argumentos de
eficiência eventualmente usados para justificar a recusa.

De acordo com um estudo 4 elaborado pela Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico

-

OCDE em 1996, a doutrina de

instalações/infraestruturas essenciais se aplica quando o(s) proprietário(s) de uma
instalação essencial ou gargalo" (bolfleneck) deve(m) fornecer acesso a essa
instalação, a um preço razoável.

Há uma distinção import ant e entre as instalações ou infraesfruturas públicas;
privadas, mas reguladas; e privadas não reguladas. Embora questões de
instalações essenciais surjam em contextos puramente privados e não regulados,
há uma tendência de que elas surjam mais comumente em contextos em que o
proprietário/controlador da instalação essencial esteja sujeito à regulação do
Estado, ou o próprio Estado sela o controlador ou detenha participação acionária.

Pois esse é exatamente o caso do Banco do Brasil, uma sociedade de
economia mista, cujo controle acionário e decisório é da União, por meio do
Governo Federal, atuando num setor altamente concentrado e regulado. Tal
regulação, contudo, infelizmente pouco tem feito em prol da concorrência no setor
financeiro, preferindo garantir a segurança e higidez do sistema por meio de uma
política leniente em relação à concentração econômica e ao abusos dela
derivados.

OCDE/GD(96)1 13 THE ESSENTIAL FACILITIES
CONCEPT. Disponível em:
httr://www.oecd.orWcomretition/abuse/1 920021 .pdf. Acesso em 25.05.2018.
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No caso dos autos, a recusa de contratar foi perpetrada pelo Banco do
Brasil, mas a conduta é generalizada entre os bancos (ver Anexo 1), não restado
saída para as finl-echs, exchanges e corretoras de criptomoedas, elas simplesmente
não tem como obter acesso ao sistema financeiro tradicional, senão por meio dos
bancos.

Essas empresas da inovadora economia digital são não somente clientes dos
bancos, pois necessitam acesso ao sistema financeiro para realizar negócios, mas
também concorrentes deles, pois oferecem produtos e serviços financeiros, além
de meios de pagamento alternativos.

Isto é, são claramente tidas como concorrentes das instituições financeiras,
sela pelo lado da oferta (bancos e demais instituições financeiras), seja pelo lado
da demanda (investidores, credores/pagadores, etc.). Neste contexto, a negativa
de fornecer/contratar se torna ainda mais grave, pois é percebida como uma
reação de empresa dominante em relação à concorrência oferecida pelas
corretoras, exchanges e fintechs.

Não é difícil perceber as razões para essa reação anicompeiiliva das
instituições financeiras: a nova economia digital e criptográfica reduz
drasticamente os custos de transação (tarifas bancárias em geral, custos
administrativos, taxas, etc,), além de oferecerem serviços muitos mais rápidos,
confiáveis e verificáveis praticamente em tempo real (transferências instantâneas
de valores, remessas internacionais, etc.).

Os ganhos econômicos e sociais, derivados das eficiências geradas pelas
novas tecnologias realmente assustam ao estabíishment financeiro, pois podem
significar a necessidade real e premente de muitas mudanças e adaptações.

A reação das instituições financeiras, e especialmente do Banco do Brasil,
aqui representado, é típica de agentes econômicos que detém significativo poder
de mercado e que buscam reagir à entrada de competidores inovadores.

Com o intuit o de trazer maiores referências à autoridade de defesa da
concorrência no Brasil (CADE) quanto à casuística e jurisprudência internacionais
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em situações semelhantes, trazemos à colação alguns casos selecionados da
jurisprudência antitruste internacional, conforme a seguir.

1. Os Casos Commercial Solvenis e United Brands, União Europeia

Existem duas decisões do Tribunal de Justiça Europeu (European Court of
Justice

-

ECJ) sobre a recusa de contratar (ref usai 1-o deal): os caso Commercial

So/vents e o caso United Brands. Ambos os casos estabeleceram uma obrigação
bas t ant e abrangente de fornecimento para uma empresa em uma posição
dominante.

Empresas dominantes devem, portanto, justificar de forma objetiva qualquer
recusa de fornecimento.

Recentemente a Comissão Europeia estipulou que uma empresa dominante
tem, ao menos em alguns casos, o dever de fornecer, se uma recusa causar um
efeito significativo sobre a concorrência. E ainda que quando um cliente é também
um concorrente da empresa dominante em alguns mercados, normalmente a
jusante do mercado onde ocorre a recusa de fornecimento, os efeitos dependem
principalmente de três fatores: 1) se o comprador pode obter os bens ou serviços
em outro lugar; 2) se existem outros concorrentes a jusante: e 3) a importância dos
bens ou serviços para o negócio do comprador.

Se o comprador tiver outra fonte saisfaória de fornecimento ou se os bens
ou serviços não forem essenciais, a lei antitruste não deve exigir que a empresa
dominante forneça.

Se, no entanto, na prática, a recusa de fornecimento da empresa
dominante significar que concorrentes serão forçados a sair do mercado, a lei
antitruste exige que a empresa dominante forneça. A Comissão Europeia já deixou
claro que "o proprietário dominante da instalação essencial deve fornecer acesso
numa base não discriminatório" .

Os tipos de instalações essenciais que foram considerados em casos
decididos pela Comissão Europeia incluem: instalações de compensação_de
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cheques bancários, instalações portuárias, redes de telecomunicações, listas de
programas de televisão, sistemas de reservas de computadores, aeroportos, redes
de transmissão de eletricidade e gasodutos de gás natural.

2. O Caso SWIFT: acesso a instalações/infraestruturas essenciais

De interesse do ponto de vista da concorrência são também as condições
de acesso aos sistemas de pagamento ou outros sistemas financeiros, em particular
se eles podem ser considerados como instalações ou infraestruturas essenciais.

A Comissão Europeia expôs os seus pontos de vista sobre essa questão em
uma"Comunicação sobre as transferências bancárias fransfroneiras" 5, de 1995.
Naquela comunicação, uma instalação essencial foi definida como uma
"instalação ou infraesfrul-ura sem acesso ao qual os concorrentes não podem

prestar serviços aos seus clientes.

Um sistema de pagamento será uma infraesfruura essencial quando a
participação seja necessária para os bancos competirem no mercado relevante.
Em outras palavras, a falta de acesso ao sistema representa uma barreira
significativa à entrada de um novo concorrente.

Na sua comunicação, a Comissão Europeia estabeleceu que os critérios de
adesão a uma infraestrutura essencial devem ser objetivamente justificados, ou seja,
por escrito, acessíveis e não discriminatórios" .

O pagamento de uma taxa também pode ser necessário, mas não deve ser
definido em um nível tão alio que se torne uma barreira à entrada. Em qualquer
caso, o nível de uma taxa de acesso não deve exceder uma parcela justa do custo
real de investiment os realizados no sistema.

EU Competítion Jurísprudence. Communication No. 95/C 251/03. Disponível em:
Acesso
em
htt://ec.eurora.eu/competitíon/seeches/text/sr1998 016 en.html.
25.05.2018.
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A recusa de acesso a uma infraestrutura essencial deve ser necessariamente
acompanhada de uma justificação por escrito das razões da recusa e deve estar
sujeita a um processo de revisão independente.

Um exemplo de um caso em que a Comissão aplicou efetivamente esses
critérios foi o caso SWIFT. A SWIFT (Sociedade Int ernacional de Telecomunicações
Financeiras Internacionais), que oferecia uma rede para a transferência
internacional de mensagens e encomendas, foi considerada pela Comissão como
uma instalação essencial.

A francesa La Poste (Correios da França) apresentou uma queixa contra a
SWIFT em 1996 pela sua recusa em aceitar que a La Poste participasse do sistema.
Na sequência de objeções formuladas pela Comissão Europeia ao abrigo do artigo
86 do Tratado da União Europeia. a SWIFT concordou em fornecer acesso à sua
rede, serviços e produtos de forma não discriminatória e com base em critérios de
admissão objetivamente justificados. Este compromisso da SWIFT foi publicado no
Jornal Oficial da Comissão Europeia em Novembro de 1997.

3. O Caso BAN KOMAT Suécia: infraestrutura essencial de propriedade privada
-

Sete dos maiores bancos comerciais da Suécia seram acionistas de uma
empresa de propriedade conjunta, a Bankomatcentralen. O objetivo do
Bankomatcentralen era conectar os bancos que possuiam o sistema de caixas
eletrônicos entre si, para que seus clientes tivessem acesso aos caixas eletrônicos de
outros bancos de negócios. A cooperação era baseada em um acordo multilateral,
estabelecido em 1972.

Todos os bancos participantes do Bankomatcentralen possuiam seus próprios
caixas eletrônicos. Para garantir o acesso de seus clientes ao sistema Bankomat, o

t

banco deveria ser membro do Bankomatcentralen. Os bancos conec ados
possuiam aproximadamente 60% do mercado de ATMs (Automated TellerMachine)
ou (Cash Machine). Uma outra cadeia de bancos também possuía um outro
sistema de caixas eletrônicos (sistema Minuten) e controlava os 40% adicionais do
mercado.
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O Bankomatcentralen submeteu um pedido à Autoridade da Concorrência
sueca solicitando um certificado negativo / isenção para a sua cooperaçõo. No
momento da aplicação, não existiam regras de acesso ao Bankomaicentralen e
era de conhecimento comum que era difícil para outros bancos se tornarem parte
do acordo.

Durante a investigação do caso Bankomat pela Autoridade Sueca, o
Skandiabanken, um banco que havia se estabelecido a pouco tempo no mercado
e não era membro de qualquer um dos dois acordos de caixas eletrônicos (ATMs)
emitiu uma queixa contra Bankomatcentralen, alegando que eles deveriam ter o
direito de aderir ao sistema Bankomatcentralen, de acordo com condições
objetivas.

O Skandiabanken competia com os bancos de negócios no mercado de
contas bancárias para os cidadãos" (não empresas). O banco alegou que, para ser
competitivo em relação aos outros bancos, já estabelecidos no mercado, seria
imprescindível o acesso ao sistema Bankomat.

De acordo com a descrição do caso, os caixas eletrônicos podem ser
considerados como uma instalação essencial, pois o custo do Skandiabanken para
criar um sistema ATM paralelo seria tão alto que seria virtualment e impossível
(proibitivo). O Skandiabanken deveria, portanto, ter a chance de ingressar no
sistema bancário. Seus clientes em potencial já estariam acostumados com a
comodidade oferecida pelos caixas eletrônicos e não havia alt ernativas possíveis
para os sistemas Bankomat e Minuten.

Afinal, os membros do sistema Bankomat, durante o procedimento de
investigação da Autoridade da Concorrência da Suécia, alteraram o seu acordo e
implementaram possibilidades de entrada de novos participant es no sistema por
meio de acordos bilaterais. O Skandiabanken pode então ser admitido no sistema
Bankomat em uma base bilateral. Sistemas que ofereçam possibilidades para que
todos possam se unir à instalação essencial, desde que o acesso seja fornecido em
bases não discriminatórias, geralmente não constituem uma restrição da
concorrência.
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4. Austrália - 0 Relatório Hilmer de 1993

Na Austrália, o relatório sobre a Política Nacional de Concorrência (The Hilmer
Report) recomendou que os seguintes critérios devem ser cumpridos para que se
declare o direito de acesso a uma infraestrutura essencial:

1.O acesso à instalação/infraestrutura em questão é essencial para permitir uma
concorrência efetiva numa atividade a jusante ou a montante. O acesso deve ser
essencial e não apenas conveniente.

2. O direito de acesso a uma infraestrutura essencial é do interesse público,
tendo em conta:

a) o significado da indústria para a economia nacional: e

b) o impacto esperado da concorrência efetiva na indústria sobre a
competitividade nacional.

Esses critérios podem ser satisfeitos em relação a grandes instalações de
infraestrutura, como redes de transmissão de eletricidade, gasodutos, leitos
ferroviários e portos.

Uma característica frequente é o envolvimento tradicional do governo nessas
indústrias, seja como proprietário ou regulador.

Abrindo aqui um parenteses, no caso dos bancos e instituições financeiras
brasileiras em geral, está claro que se trata de um mercado altamente regulado
pelo Banco Central do Brasil. Tanto mais no caso de bancos públicos como o Banco
do Brasil e a Caixa Econômica Federal, por exemplo, em que o Governo detém o
controle, seja por meio da propriedade de mais de 50% ou 1007o das ações,
respetivamente.
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S. Bureau da Concorrência do Canadá versus Canada Bank of Montreal e
outros6

A Associação lnterac e seus membros (grandes instituições financeiras do
Canadá) foram acusados de terem abusado de sua posição dominante conjunta.
A lnterac prestava um serviço compartilhado de Electronic Cash

(caixas

eletrônicos) por meio do qual os cartões emitidos por um membro da lnterac
poderiam ser usados para sacar dinheiro de uma máquina bancária automatizada
de propriedade de outro membro do lnterac, além de um serviço de transferência
eletrônica de fundos no ponto de venda, permitindo aos consumidores fazer
compras em estabelecimentos de varejo participantes.
Redes proprietárias de instituições financeiras individuais e redes eletrônicas
compartilhadas pequenas ou regionais, em comparação com o lnterac, eram
substitutos inadequados ou imperfeitos. As instituições financeiras, e cada vez mais
instituições não-financeiras, precisavam se conectar à rede lnterac para competir
efetivamente no Canadá em mercados como banco de varejo e cartões de
crédito. A solução para o caso foi a celebração de um acordo de consentimento
(consent decree), algo parecido com um Termo de Cessação de Conduta

-

TCC,

por meio do qual a lnterac abriu a sua rede a potenciais participantes, em uma
base não discriminatória.

DO PEDIDO DE MEDIDA PREVENTIVA

De acordo com o disposto no artigo 84 da Lei 12.529/11,

"fE]m qualquer fase do inquérito administrativo

ou do processo

administrativo, poderá o Conselheiro-Relator ou o Superintendente-Geral,
por iniciativa própria ou mediante provocação do Procurador-Chefe do
Cade, adotar medida preventiva, quando houver indício ou fundado
receio de que o representado, direta ou indiretamente, cause ou possa
causar ao mercado lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne
ineficaz o resultado final do processo.

6
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§

Jo Na medida preventiva, determinar-se-á a imediata cessação da

prática e será ordenada, quando materialmente possível, a reversão à
situação anterior, fixando multa diária nos lermos do art. 39 desta Lei.

Entende a Associação Representante que estão evidentes os pressupostos
capazes de atrair a aplicação da medida preventiva no presente caso, eis que
visível a atual lesão irreparável ao mercado e à concorrência, em razão das
atitudes e ações de parte do banco representado, além do que, decorrido todo o
trâmite perante o CADE, já será tarde para que se possa cogitar de alguma
possibilidade de reparação dos danos causados à concorrência e à livre iniciativa,
tornando ineficaz o resultado do processo.

Assim, requer a Associação, ora Representante, a imediata concessão de
MEDIDA PREVENTIVA para que o Banco do Brasil, e qualquer outra instituição
financeira, doravante se abstenha de encerrar conta ou se negar a abrir conta de
qualquer empresa ou pessoa tísica que cumpra com as exigência legais para tanto,
seja ela do segmento de criptomoedas ou não,

No Chile, em 25 de abril próximo passado (25 de abril de 2018), o Tribunal de
Defesa da Livre Concorrência (TDLC) concedeu medida cautelar obrigando ltaú e
Banco Estado (Banco Dei Estado De Chile) a reabrirem as contas correntes da
operadora de criptomoedas Buda.

A partir da decisão liminar, a duas instituições financeiras que haviam
cancelado as contas da corretora foram ordenadas a celebrar um novo contrato
de conta corrente com a Exchange chilena, nos mesmos termos dos contratos que
foram rescindidos.

De acordo com os termos da medida cautelar do TDLC, ela é necessária
para impedir os eventuais efeitos negativos das condutas" que foram adotadas
pelos dois bancos.

Assim como vem acontecendo com as corretoras de moedas
criptografadas no Brasil, a Exchange chilena Buda também foi hostilizada por
bancos. Além do ltaú e do Banco Estado, que fecharam as contas correntes da
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corretora, outras oito instituições financeiras sequer aceitaram abrir uma conta da
corretora chilena.

Diante disso, a operadora moveu uma aço judicial pela qual acusou de
exercer"condut as anti competitivas" as instituições financeiras Banco Estado, ltaú,
Santander, BCI (Banco de Crédito e lnversiones), Banco do Chile, Banco Bice,
Scotiabank, Banco Security, Banco Internacional e o Bilbao Vizcaya (BBVA).

A Exchange afirmou que os bancos se aproveitavam de sua posição de
domínio coletivo para"restringir e impedir a concorrência nos mercados afetados
por eles e que tal práica, estaria em desacordo com a legislação Chilena de
Defesa da Concorrência.

O Banco do Estado teria encerrado a conta corrente da Buda por não
operar com empresas que se dediquem a emissão ou criação, correi-agem,
intermediação ou sirvam de pla taforma das chamadas cripi-omoedas pelo fato de
não haver "reconhecimento regulatório" dessa atividade".

Por sua vez, o ltaú enviou no mês passado um e-mail ao representante
da Budacom notificando a Exchange do encerramento da conta sem expressar
motivo concreto que justificasse a decisão.

A Exchange Buda.com, além de citar um julgado de Israel para servir como
parâmetro, também relatou o caso da exchange brasileira Foxbit, que está
tramitando no Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJSP emitiu uma decisão
favorável para a Foxbil Serviços Digitais Ltda. em relação ao fechamento
injustificado de sua conta corrente pelo Banco Inter, ordenando àquele banco que
desbloqueasse a conta da Foxbil num prazo de 48 horas.

No dia 28 de maio de 2018, o Banco Estado reabriu contas das
correoras/plaaformas de negociação de criptomoedas CrypoMKT e Buda.com,
cumprindo a MEDIDA PREVENTIVA aplicada pelo Tribunal para a Defesa da Livre
Concorrência (TDLC).
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Ocorre que, infelizmente, nem todas as empresas operadoras de
criptomoedas e ativos que tem as suas contas bancárias encerradas sem motivo
aparente, tem a sorte ou os meios de serem destinatárias de uma decisão judicial
de qualidade e fundamentada. A grande maioria delas, na verdade, tem
alcançado resultados negativos junto à Justiça, seja pela tradição e visão
privailsticas do Judiciário, que elevam a autonomia da vontade a patamares de
postulado, seja pelo alcance do poder econômico dos bancos, ou mesmo pelo
desconhecimento e insegurança por parte do julgadores.

O caso do Chile é idêntico aos casos das corretoras e exchanges de
criptomoedas aqui no Brasil, o que reforça a necessidade de imediata concessão
da MEDIDA PREVENTIVA por parte do CADE.

Sem prejuízo da concessão da medida preventiva pleiteada, a Associação,
ora representante, entende que as práticas nefastas à concorrência praticadas
pelo Banco do Brasil, e por todas as outras instituições financeiras que agem de
forma semelhante, conforme lista anexa (Anexo 1), fazem incidir inúmeras hipóteses
previstas no art. 36, caput, da Lei 12.529/11, seus incisos, parágrafos e alíneas,
conforme abaixo:

/

limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência

-

ou a livre iniciativa;

/1 dominar mercado relevante de bens ou serviços;
-

lv exercer de forma abusiva posição dominante.
-

Além disso, as condutas praticadas pelos REPRESENTADOS configuram as
seguintes hipóteses previstas no § 3o do artigo 36, da LDC, sem prejuízo de outras:

lii

-

limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;
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lv

-

criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao

desenvolvimento de empresa concorrente

ou de fornecedor,

adquirente ou financiador de bens ou serviços;

V

-

impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-

primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de
distribuição;

X discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio
-

da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de
venda ou prestação de serviços;

Xl

-

recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das

condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais;

Xli

-

dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de

relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da
outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais
injustificáveis ou an ticon corren ciais;

PEDIDOS

1, A Associação, ora Representante, requer, em nome de seus associados e de
todas as empresas atuantes no mercado de criptomoedas, a imediata
concessão de MEDIDA PREVENTIVA para determinar aos bancos e demais
instituições financeiras que:

a) Se abstenham de encerrar/fechar conta-correntes ou qualquer outro
tipo de conta que possibilite o acesso ao sistema financeiro às
operadoras de criptomoedas (corretoras, exchanges, fintechs, etc.);
b) Reabram
imediata
e
irrestritamente
todas
as
contas
encerradas/fechadas dessas operadoras do mercado de cripo-ativos, e
c) Não imponham qualquer dificuldade à abertura de novas contacorrentes ou de qualquer tipo a essas empresas do segmento da
economia digital e cripográfica.
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2. Independentemente do pedido de concessão de medida preventiva, a
Associação representante requer a condenação do Banco do Brasil pela
prática de condutas anticompetitivas, conforme descrito nesta petição e de
acordo com os parâmetros legais, abaixo identificados:

/

limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência

-

ou a livre iniciativa;
li

dominar mercado relevante de bens ou serviços;

-

1V exercer de forma abusiva posição dominante.
-

Além disso, as condutas praticadas pelo REPRESENTADO configuram as
seguintes hipóteses previstas no § 3o do artigo 36, da LDC, sem prejuízo de outras:

111

-

limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;

1V

-

criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ac

desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor,
adquirente ou financiador de bens ou serviços;
V

-

impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-

primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de
distribuição;
X discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio
-

da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de
venda ou prestação de serviços;
Xl

-

recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das

condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais;
XIl

-

dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de

relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da
outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais
injustificáveis ou an ticon corren ciais;

Isto posto, requer a Associação representante a condenação do banco
representado, de acordo com o disposto nos artigos 37 e 38 da Lei No. 12.529/11 e
seus incisos abaixo identificados:
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1, multa de 20% (vinte por cento) do valor do faturamento bruto do Banco do
Brasil S.A. no último exercício anterior à instauração do processo
administrativo;

2. a publicação, em meia página e a expensas do banco infrator, em jornal de
circulação e influência nacional, de extrato da decisão condenatória, por 2
(dois) dias seguidos, de 1 (uma) a 3 (três) semanas consecutivas;

3. a proibição de participar de licitação tendo por objeto aquisições,
alienações, realização de obras e serviços, concessão de serviços públicos,
na administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal,
bem como em entidades da administração indireta, pelo prazo de 5 (cinco)
anos; e

4. a inscrição do banco infrator no Cadastro Nacional de Defesa do
Consumidor;

De São Paulo para Brasília, 01 de junho de 2018.

FERNANDO DE MAGALHÃES FURLAN

Diretor Presidente da ABCB

EMÍLIA MALGUEIRO CAMPOS

OAB/SP 148.794
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PROCIJ RAÇÃO

Peio presente instrumento particular de mandato, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CR1PTOMOEDAS E BLOCKCHAIN, inscrita na CNPJ/MF sob o n°
30.089.778/0001-W. sediada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Ministro
Rocha Azevedo, n0 38. ci. 4O -A. Ed. Ciragan Officc, Sela Visa, CEP 01410-001,
representada neste ato por seu presidente FERNANDO MAGALHÃES
FLJRLAN, brasieiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade profissional
CRA,/DF n° 007799, expedida pelo Conselho Regional de Adrninistraço do
Distrito Federal, e inscrito no CPFJMF sob o n° 609751.509-91, residente e
domiciliado na SQSW 300, bloco J. apartamento 105, Setor Sudoeste,
Brasília/DF. CEP 70.673-040, nomeia e constitui seus bastantes procuradores
EMILIA MALGUEIRO CAMPOS, inscrita na OAB/SP sob o n0 14794, CPF/MF
n° 103328188-94 e ALAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/SP sob
O n0 408689r CPF/MF n° 417.261.608-90, ambos membros do escritório Emiíla
Malgueiro Campos Sociedade individual de Advogados, inscrito na OAB/SP sob
o n0 18878 , CNPJIMF 25089258/0001 -37, com endereço na Rua Manoel da
Nóbr, 456 Conj 55, Paraíso, São Paulo/SP, outorgando-lhes poderes
específicos para apresentação e acompanhamento de Representação perante o
CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

São Pauto, 01 de junho de 2018.

ASSOcIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIPTOMOEDAS E BLOCKCI-{AIN
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