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Anexos:
Categorias:

Prezados,
Ref.: Procedimento Preparatório n2 08700.003599/2018-95 - Resposta ao Ofício n2 2488/2018/CADE, de
11/06/2018.
Em atenção ao Ofício em referência e, considerando a dilação de prazo concedida e a sua prorrogação nos termos
da art. 224, par. lo do CPC e da Portaria n. 143 do Ministério do Planejamento, encaminhamos anexa a versão
pública da Resposta ao Ofício n2 2488/2018/CADE, de 11/06/2018.
Pedimos a gentileza de confirmar o recebimento do documento.
Atenciosamente,
Marcelo Queiroga Filho
Superintendência Jurídica
unibanco.com.br
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M&A Proprietário e Concorrencial t. 115019 8129 marcelo.queiroga@itau-

ltaú Unibanco
Fanáticos por performance
Esse é o Nosso Jeito

Mensagem original----De: CADE/CGAA2 [mailto:sei.cgaa2@cade.gov.br] Enviada em: segunda-feira, 11 de junho de 2018 15:21
Para: Marcos Henrique G Oliveira <marcos-henrique.oliveira@itau-unibanco.com.br>; Adriana Tallada Sato
<adriana.sato@itau-unibanco.com.br >; protocolo@cade.gov.br; isabela.maiolino@cade.gov.br;
bruna.ortiz@cade.gov.br
Assunto: Ofício n2 2488/2018/CADE - Requisição de informações.
Prezado(a) Senhor(a),
Encontra-se em análise na Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("Cad&) o
Procedimento Preparatório 0 08700.003599/2018-95, que trata de suposta recusa de contratar. Chegou ao nosso
conhecimento que sua empresa atua em mercados envolvidos na investigação.
Em cumprimento ao disposto no art. 66 da Lei n2 12.529/201 1, e com vistas a instruir o referido processo, solicita-se
de Vossas Senhorias os esclarecimentos especificados no questionário abaixo, a serem prestados até o dia 21 de
junho de 2018, nos termos do art. 13 da Lei n2 12.529/2011.
Nos termos do art. 40 da Lei n2 12.529/2011, a recusa, omissão ou retardamento injustificado das informações ou
documentos solicitados constitui infração punível com multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser
[Página #]

aumentada em até 20 (vinte) vezes, se necessário para garantir sua eficácia, em razão da situação econômica do
infrator.
Solicita-se que a resposta ao presente documento seja enviada ao Cade em documento .pdf assinado por
representante da empresa para o e-mail protocolo@cade.gov.br, com cópia para CGAA2@cade.gov.br e para
isabela.maiolino@cade.gov.br. O envio extra do documento físico original só se faz necessário caso seja feita
solicitação específica posterior.
A análise do sigilo será realizada por este Conselho nos termos dos arts. 92 a 95 do Regimento Interno do Cade,
mediante solicitação para tratamento de acesso restrito das informações apresentadas. Em não havendo tal
requisição, as respostas fornecidas serão tornadas públicas. No caso de solicitação de acesso restrito, as
informações e documentos devem ser apresentados em duas versões: (i) uma versão integral, classificada como
ACESSO RESTRITO, a qual será apartada em anexo; e (ii) uma versão classificada como PÚBLICA, a qual deve ser
editada com a omissão ou rasura das informações consideradas sigilosas, sendo esta versão juntada aos autos
públicos.
Peço a gentileza de confirmação de recebimento do presente ofício, utilizando o e-mail protocolo@cade.gov.br, com
cópia para CGAA2@cade.gov.br e para isabela.maiolino@cade.gov.br.
Em casos de dúvidas, entre em contato com Isabela Maiolino por meio do e-mail isabela.maiolino@cade.gov.br ou
do telefone (61) 3221-8594
Atenciosamente,
Isabela Maiolino

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou qualquer forma de uso e proibida e
depende de previa autorizacao desta instituicao. O remetente utiliza o correio eletronico no exercicio do seu
trabalho ou em razao dele, eximindo esta instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao indevida. Se voce
recebeu esta mensagem por engano, favor elimina-ia imediatamente."
"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and
shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work
or by virtue thereof, and the institution accepts no liability for its undue use. If you have received this e-mail by
mistake, please delete it immediately."
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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, COORDENADOR-GERAL DE
ANÁLISE ANTITRUSTE, E À ILUSTRÍSSIMA SENHORA ISABELA MAIOLINO, COORDENADORA
SUBSTITUTA, DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE.

Ref.: Procedimento Preparatório no 08700.003599/2018-95 - Resposta ao Ofício no
2488/2018/CADE, de 111106120118.

VERSÃO PÚBLICA

sede na Praça Alfredo Egydiü de Souza Aranha, no
ITAÚ UNIBANCO S.A. ("Itaú Unibanco"), com
100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, São Paulo, SP, CNPJ/MF n° 60.701.190/0001-04, vem
tempestivamente, por seus advogados, apresentar resposta ao Ofício em referência conforme
segue.

Nos termos dos arts. 92 a 95 do Regimento Interno do CADE (Resolução CADE n° 20/17), requer-Se
a concessão de tratamento de acesso restrito às informações assim identificadas e destacadas em
cinza ao longo deste documento por consistirem em dados estratégicos do Ltaú Unibanco, cuja
divulgação poderá gerar vantagem competitiva a outros agentes econômicos
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Parte 1: Informações Gerais

1. Apresentarnome, cargo, telefone e e-ma//do responsáve/pela resposta a este questionãr/o,
de maneira a possibilitar o contato desta Superintendência caso seja necessário algum
esclarecimento adicional:

Nome: Flavio Augusto Ferreira do Nascimento
Cargo: Advogado Especialista II
Tel.: 11.5019-8338
E-mail: fiavio.nascimentoita u-unibanco.com.br

2 Descrever brevemente a atuação da empresa no Brasil.

O Itaú Unibanco é uma Instituição Financeira de capital fechado, integrante do conglomerado
financeiro ltaú Unibanco Holding S.A. (IUH"), urna companhia aberta que, por meio de suas
empresas coligadas e controladas, atua no Brasil e no exterior na atividade bancária por meio
de suas carteiras comercial, de investimento, de crédito imobiliário, de crédito, financiamento,
investimento e de arrendamento mercantil, inclusive as de operações de câmbio e nas
atividades complementares, destacando-se as de Seguros, Previdência Privada, Capitalização,
Corretagem de Títulos e Valores Mobiliários e Administração de Cartões de Crédito,
Consórcios, Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas.

Nenhuma empresa pertencente ao IUH atua no mercado de corretagem de criptomoedas.

Parte 2: Informações

3. Sua instituição já possuiu ou possuí como cliente alguma corretora que transaciona com
criptomoedas? Explique, detalhando quem são esses clientes, data de início de
relacionamento com cada urna e data de encerramento de conta de cada uma, se houver.
ÇL bj.
12.

Primeiramente, é importante esclarecer determinados aspectos regulatórios existentes

a
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relacionamento de uma Instituição Financeira com qualquer cliente e como eles impactam o
quanto investigado pelo Procedimento Preparatório em referência. Durante essa explicação,
faz-se necessário também contextualizar o caso dos clientes que atuam com corretagem de
criptomoedas ou atividade equivalente à luz dos aspectos mencionados.

Início do Relacionamento

Quando da abertura de uma conta (seja essa corrente ou de poupança), o potencial cliente
precisa apresentar um rol de documentos. No caso de uma pessoa física, são necessários
documentos pessoais, comprovantes de residência e de renda etc. Quando se trata de pessoa
jurídica, são necessários os documentos relativos aos seus atos constitutivos, procurações,
demonstrações financeiras/balanços, comprovantes, CNPJ e outros. Para mais, é necessário o
preenchimento de uma ficha de informações cadastrais na qual o cliente informa sua
profissão/atividade e seu faturamento/renda, em linha com os documentos comprobatórios
apresentados à instituição Financeira na proposta de abertura da conta (Resolução CMN
2025/93 e alterações posteriores).

No caso de o cjiente exercer, de forma principal ou acessória, corretagem de criptomoedas ou
atividade equivalente, seja na qualidade de pessoa física ou jurídica, via de regra, ele não declara
essa atividade à Instituição Financeira no momento da abertura da conta.' Via de regra, o cliente
nessa condição declara-se atuante em (i) ramos amplos, tais como "consultaria em tecnologia
da informação", "serviços de informática", "soluções em tecnologia", "intermediação e
agenciamento de serviços", "serviços digitais", "empresa de internet" etc.; ou (ii) atividades sem
qualquer ligação, tais corno "serviços em geral", "marmoraria", "agência de viagens e casa de
câmbio" etc. Para melhor visualização dessa afirmação, por favor, reportar-se aos exemplos

Para total transparência com esse O. CADE, há situações em que na apresentação da proposta de abertura de conta o
cliente pode informar que atua com corretagem de criptomoedas ou atividade equivalente ou é possível detectar essa
sua atuação em razão da denominação social utilizada, por exemplo. Não obstante, o ltaú Unibanco não efetiva a
abertura ria conta ou, então, conforme o caso, encerra o relacionamento, em especial em função de o cliente não
comprovar a origem e destino dos recursos detectados em movimentação financeira suspeita, urna vez o regime
regulatário imposto às instituições Financeiras gera sérios riscos quando não rigorosamente observado e não h
obrigação em assumi-los considerando os Princípios da Autonomia da Vontade e da Liberdade de Contratar.
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constantes do Anexo 1 [CONFIDENCIAL].2

Desenvolvimento do relacionamento

Após a abertura da conta junto à Instituição Financeira, o cliente começa a movimentá-la com
entrada e retirada de recursos, bem como mediante a contratação de diversos produtos e
serviços.

As Instituições Financeiras, porforça do que determinam as Leis 9613/98 e 12.683/12 e as normas
do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil (notadamente, as Resoluções
2.025/93 e 2.747/00, Circular 3.461/09 e suas alterações posteriores e Cartas-Circulares 3.430/10
e 3.542/12), têm o dever3 de implementar políticas, procedimentos e controles internos
destinados a prevenir a utilização de seus serviços na prática de crimes de que trata a Lei de
Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (Lei 9.613/98), assim como coletar e manter
atualizadas as informações cadastrais de seus clientes e o registro de todos os serviços
financeiros prestados e de todas as operações financeiras realizadas no decorrer do
relacionamento com o cliente de modo a identificar operações e situações que poderiam
configurar indícios de ocorrência de crimes retro mencionados.

Além disso, as Instituições Financeiras devem monitorar seus clientes de modo a identificar
operações incompatíveis com sua atividade econômica, objeto social ou faturamento,
conforme informações cadastrais e documentos apresentados pelo cliente viç-à-viso volume
de recursos financeiros movimentados por ele ("movimentações financeiras suspeitas").'

Importante destacar que não se desejar induzir esse CADE a acreditar que sempre há má-fé nessa omissão. Ocorre
que a corretagem de criptomoedas ou atividade equivalente não é regulada em nosso País e, sequer, constante do CNAE
para efeito de emissão de CNPJ. Assim, o que se quer destacar é que na abertura de conta um dos fatores a ser avaliado
é o risco da atividade do cliente em função dos encargos regulatários atribuídos à instituição financeira contratada,
sendo que a ausência de dados/informações completos impacta a análise.
3 Arts. 9, 10 e 11 da Lei 9.613/1998, com a redação dada pela Lei 12.683/2012 e Circular Dacen 3.461/2009, art. 13.
Pelo monitoramento analisa-se os seguintes fatores: [i] realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento
para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em
relação á atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira, [ii)
aumentos substanciais no volume de depósitos em espécie de qualquer pessoa natural ou jurídica, sem causa aparente
nos casos em que tais depósitos forem posteriormente transferidos, dentro de curto período de tempo, a destino

VERSÃO PÚBLICA
ltaú (Jnibanco S.A.

Esse manitoramento tem por objetivo prevenir que os serviços da Instituição Financeira sejam
utilizados para legitimar recursos provenientes de atividades ilícitas, ou seja, que eles sejam
inseridos no Sistema Financeiro Nacional com o escopo de, posteriormente, serem injetados na
economia com aparência de licitude. Note-se que a principal eficiência decorrente desse
monitoramento é garantir que a Instituição Financeira tome todas as precauções necessárias
para evitar o envolvimento de sua estrutura com práticas delitivas, facilitando a atuação das
autoridades de investigação diante de evidênciasou suspeitas da prática de crimes.5 Inclusive, é
importantíssimo observar também que, par determinação legal e regulamentar as Instituições
Financeiras são obrigadas a reportar operações e situações objetivas que possam configurar
indícios da ocorrência de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF), nos termos da Lei 9.613/98, alterada pela Lei
12.683/12, e das regulamentos do Banco Central do Brasil por meio da Circular 3.461/09, alterada
pela Circular 3.839/17, e Carta-Circular 3.542/12.

Assim, diante de uma movimentação financeira suspeita (que abrange qualquer tipo de
operação) ou, ainda, da constatação de inconsistências nos dados do cliente, na abertura e no
acompanhamento de sua conta, na atualização cadastral e na manutenção e registro das
transações, que indique burlar os mecanismos de identificação, controle e registro definidos
pela Lei e pelo órgão regulador (BACEN), a operação ou situação suspeita que denote risco de
ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613/98 é submetida a tratamento criterioso da

relacionado com o cliente; [lii] realização de operações em que não seja possível identificar o beneficiário final,
observados os procedimentos definidos na regulamentação vigente; [iv] incompatibilidade da atividade econômica ou
faturaniento informados com o padrão apresentado por clientes com o mesmo perfil; [v] movimentação de recursos
incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente;
[vil realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação
da origem, do destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais; [viii recebimento de depósitos provenientes de
diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local
de atuação da pessoa jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural,
httpJJwww.valor.com.br/firiancas/5204S75/fraude-com-moeda-virtual-causa-perda - der-45O - milhoes
https://tecnobIognet/23243/fim -bitconrict-suspeita-pirarnidef

mUhoes-mais-mil-investidores
Mais recentemente com ampla divulgação na midia: !p/Jcias.uol.corn.br/cotidiano/ultim
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Instituição Financeira, que inicia o processo de investigação/apuração e, nesse caso, requisita
informações/esclarecimentos/com provações ao cliente. Frise-se que esse procedimento ocorre
para todo e qualquer cliente, atuante em qualquer atividade econômica, e que tenha executado
uma movimentação financeira suspeita, em qualquer tipo de produto ou serviço bancário
contratado.

Daí, para o objeto do presente Procedimento Preparatório, surge a primeira constatação: aquele
cliente que havia se declarado e apresentado documentos para uma atividade/profissão

na

verdade exerce, isolada ou conjuntamente, de forma principal ou acessória, outra atividade, no
caso, de corretagem de criptomoedas ou equivalente (vide Anexo 1). Note-se, mais uma vez, que
situações de incongruências relacionadas com dados cadastrais de cliente, além da
incompatibilidade entre a movimentação de seus recursos, sua atividade econômica e sua
capacidade financeira, podem configurar indícios de ocorrência das crimes previstos na Lei
9.613/98, sendo tais fatos passíveis de comunicação ao COAF. Ë o que geralmente ocorre com os
clientes que atuam com corretagem de criptomoedas e atividades equivalentes: suas
movimentações financeiras em alto volume não guardam compatibilidade com as informações
apresentadas.

Importante observar que a atividade de corretagem de criptomoedas, embora não seja
regulada, não é ilícita. Mas isso não dispensa às Instituições Financeiras, em decorrência do setor
sensível em que atuam, de dispensarem as medidas e procedimentos de due di//gence com
relação aos seus clientes conforme procedimentos anteriormente indicados.

Também é obrigação legal das Instituições Financeiras (Lei 9613/98 e Circ. BACEN 3.461/09)
solicitar a qualquer cliente envolvido numa operação ou situação suspeita a demonstração e
comprovação da origem e destino dos recursos6 transacionados e, daí, observa-se, também
para efeito cio presente Processo Preparatório, a segunda constatação: o cliente que atua com
corretagem de criptomoedas ou atividade equivalente não consegue comprovar a origem ou o
destino dos recursos, tampouco demonstrar o processo de identificação e aceitação do cliente

6

Arts. 69 e 9, Circular Bacen 3.41/2009.

i irri

VERSÃO PÚBLICA
Itaú Unibanco S.A.

baseado em políticas de "conheça seu cliente" (Know Your Custumer KYC),

Em raras situações, algumas corretoras de criptomoedas conseguem demonstrar o cadastro do
seu cliente, titular da criptomoeda, todavia, tal informação ainda não é suficiente para
comprovar a origem e o destino do recurso transacionado, sua capacidade econômica e
financeira, tampouco o beneficiário final daquela transação, dados importantíssimos para
políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Daí, portanto,
nasce a necessidade de um monitoramento reforçado e questionamentos contínuos sobre os
recursos transacionados decorrentes da movimentação financeira do cliente, o que dispara,
para a Instituição Financeira, as obrigações decorrentes do arcabouço regulatório acima
mencionado, dentre as quais a necessidade de avaliar o encerramento da conta, com relação à
qual verificar irregularidades nas informações prestadas julgadas de natureza grave a partir de
procedimentos e controles estabelecidos para Prevenção de Lavagem de Dinheiro e
financiamento ao terrorismo (PLD/CFT).

No caso de corretoras de criptomoedas, a alegação de que o encerramento de suas contas tem
conotação concorrencial, supostamente relacionando suas atividades como uma alternativa de
investimento/novos negócios para o ltaú Unibanco, não tem qualquer fundamento. A questão
vai para muito além disso. De fato, considerando a situação regulatôria imposta às Instituições
Financeiras, que lhes gera sérios riscos no caso de não observância, a situação é de
regulamentação indefinida quanto à atividade das próprias corretoras de criptomoedas (alguns
países regulam e outros proíbem referida atividade e entre os que regulam não há uniformidade
de entendimento sobre a natureza jurídica da criptomoeda), sendo que em nosso País inexiste
norma especifica a respeito.a Portanto, o ponto principal é a ausência de regulação quanto à
comprovação e rastreabilidade (origem e destino) da criptornoeda, ou seja, de onde elas são

Art. 13, Resolução CMN 2.025/1993 e Art. 1, Circular Bacen 3.461/2009,
O Banco Central do Brasil, em 16/11/2017, emitiu o Comunicado 31.379, de16/11/2017, informando que empresas
que negociam ou guardam moedas virtuais em nome de outras pessoas, sejam físicas ou jurídicas, "não são reguladas,
autorizadas, ou supervisionadas pelo Banco Central do Brasil". "Não há, no arcabouço legal e regulatório relacionado
com o Sistema Financeiro Nacional, dispositivo específico sobre moedas virtuais. O Banco central do Brasil,
particularmente, no regula nem supervisiona operações com moedas virtuais"
ÇÇ
A CVM no caso do IPO da "Niobion Com" também afastou a sua competência no que tange a oferta da criptomoe
Vide pJLwww.cvrngov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2O18/2018O13O/O88818 ManifestacaoSR. pdf'
o
Ão RIR
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geradas e para que elas são utilizadas, o que inequivocamente representa um risco não só para
a Instituição Financeira contratada, mas para todo o Sistema Financeiro Nacional.

Apesar do argumento libertário por trás das criptomoedas, que possuem como características
intrínsecas (i) sua descentralidade, com total independência de um banco central, e (ii) seu
anonimato, o risco representado pela ausência de uma regulação específica é inegável. Não
raro, as criptomoedas estão diretamente envolvidas com polêmicas, dente as quais seu uso em
produtos oferecidos na deep we/P, onde podem livremente ser utilizadas para financiar grupos
terroristas, propiciar pagamento de sequestros, instrumentalizar pagamento de corrupção.
(CONFIDENCIAL).

A presunção de origem ilícita de um recurso (sendo ele ligado ou não a criptomoedas) gera para
as Instituições Financeiras imenso risco jurídico (ex. envolvimento em investigações, demandas
reparatórias dos clientes etc.) e, principalmente, reputacional.10 Além disso, o descumprimento
dos deveres legais para prevenção do uso do Sistema Financeiro Nacional para prática de ilícitos
previstos na Lei 9.613/1998, que envolve, corno dito anteriormente, monitoramento
permanente das operações financeiras, comunicações ao COAF, encerramento de contas nas
quais sejam identificadas irregularidades julgadas de natureza grave e/ou movimentações
financeiras suspeitas, entre outras medidas preventivas, constitui infração punível, nos termos
do que dispõem as normas contidas no art. 12 da Lei 9.613/1998, no art. 37 da Lei 13.506/2017 e na
Circular BACEN 3.858/2017. Referida infração é apurada em sede de processo administrativo
sancionador conduzido pelo BACEN e atinge as Instituições Financeiras (e as instituições
autorizadas a funcionar pelo BACEN), bem como a pessoa física que atue como administrador 1.
As penalidades são:
. Advertência;
a

Multa pecuniária variável, que pode atingir o teto de R$ 20.000000,00 (vinte milhões
de reais);

Vide ttps://pt.wikipedia.or/wiki/Deep web e surface web
° Vide exemplo: http5:f/mpLIu$brasil.cornbr/notjcjes/11j0O2O354/n1ensaIao-IJnco.rurl4oj-paIcdoscrjrns..
gestao.-frauduIenta.e-javagern-de-djn heiro
___
https:f/po li ti ca. estada a.co
11 Arts.

92 e 12 da Lei 9.613/1998, com redação dada pela Lei 1263/2012 e arts, 22 e 39 da Circular Bacen 3.858/2

O
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. Inabilitação, por até 10 (dez) anos, para exercício do cargo de administrador; e
Cassação da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento.

O processo de PLD envolve outras situações análogas. No caso de corretagem e distribuição de
valores mobiliários, a CVM dispõe de regras específicas de PLD que devem ser adotadas pelas
corretoras de valores. Trata-se da instrução CVM 301/99 e alterações posteriores, criada em
atendimento à Lei 9.613/1998. Como exemplo de operações que devem ser monitoradas à luz da
Instrução CVM 301/99: [i] operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com
a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer
das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas; [ii]
operações cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício
para burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários respectivos etc.

Considerando a falta de comprovação da origem e do destino do recurso envolvido na
movimentação financeira suspeita decorrente da atividade de corretagem de criptomoedas ou
equivalente, bem como o arcabouço regulatório eos riscos com relação aos quais as Instituições
Financeiras não estão obrigadas a assumiu consoante os Princípios da Autonomia da Vontade e
da Liberdade de Contratar", a medida mais prudente, efetiva, segura e amparada pela
legalidade a ser adotada é o encerramento da conta que, frise-se, não ocorre somente com
relação àquele cliente que atue com corretagem de criptomoedas ou atividade equivalente mas,
igualmente, com relação a qualquer outro cliente que se enquadre na mesma situação de
movimentação financeira suspeita com origem de recursos não comprovado.

No caso do ltaú Unibanco, os procedimentos a respeito do encerramento de conta em
decorrência de resultado de monitoramento de movimentação financeira suspeita estão
descritos em política interna13, conforme Anexo II [CONFIDENCIAL], aplicável indistintamente a
todos os clientes, de todos os segmentos, e estabelecidos muito antes do surgimento das
criptomoedas.

Art, 421 do Código Civil.
No documento consta o ano de 2008, porém, essa é uma republicaço dada a renovação da política de tempos enj
tempos.

13
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Considerando a dinâmica acima exposta e a indagação formulada por esse D.CADE, o ltaú
Unibanco informa que, atualmente e sob seu melhor conhecimento, não possui cliente que,
sabidamente, atue com corretagem de criptomoedas ou atividade equivalente.14

Com relação à indagação se o Itaú Unibanco possuiu corno cliente alguma corretora que
transaciona com criptomoedas, o ltaú Unibanco informa que até [CONFIDENCIAL foram
identificados (CONFIDENCIAL clientes nessa condição (CONFIDENCIAL)15, todas relacionadas
no Anexo III [CONFIDENCIAL]16, sendo que suas contas foram encerradas em um universo de
9.685[CONFIDENCIAL] encerramentos só em 2017 por iniciativa do Itaú Unibanco em razão da
conclusão do moriitorarnento de movimentação financeira suspeita. [CONFIDENCIAL]

4. Caso sua empresa já tenha encerrado a conta de alguma, ou notificado o cliente sobre a
intenção de encerrar uma canta, detalhe as razões que levaram a essa decisão.

Consoante ao exposto na resposta da questão 3, acima, o Itaú Unibanco encerrou, até
[CONFIDENCIAL], [CONFIDENCIAL] de clientes pessoas físicas e jurídicas que atuam com
corretagem de criptomoedas ou atividade semelhante, conforme consta do Anexo III
[CONFIDENCIAL]. Todos os encerramentos foram precedidos de notificação e demais
procedimentos previstos nos contratos e na regulamentação do Conselho Monetário Nacional
e do Banco Central do Brasil. [CONFIDENCIAL]

S. Explique, considerando as respostas anteriores, por que o encerramento das contas é a
única alternativa para sua instituição se proteger de algum eventual risco? Não haveria
alternativas menos prejudiciais aos consumidores e que preservem a sua instituição?
Considere em sua resposta as regras de PLO a que são submetidos todas as lFs e seus
clientes, inclusive as próprias corretoras de criptomoedas, bem como situa ções análogas de
14 Exceção feita aos clientes que ingressaram em juízo em face do Itaú Unibanco alegando serem corretoras de
criptomoedas visando obter medidas para a abertura, a reabertura ou a manutenção de suas contas,
15
CONFIDENCIAL
' No Anexo III consta os nomes dos clientes, as datas de inicio de relacionamento com cada um e data de encerrament
de cada conta.
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operações realizadas com moeda corrente que também podem gerar riscos semelhantes à

sua instituição e como tais situações são endereçadas.

O Itaú Unibanco entende que, considerando o atual estágio de inexistência de
legislação/regulamentação específica sobre a atividade de corretagem de criptomoedas,
principalmente que diga respeito a necessidade de os atuantes nesse Segmento não só
efetuarem KYC (Know Your Custome), mas, também, obrigarem que seus clientes comprovem
a origem e destino dos recursos envolvidos (no caso, a rastreabilidade da criptomoeda e sua
cadeia), vis-à-vLços riscos e as obrigações legais atribuídas às Instituiçôes Financeiras, ambos já
apontados na resposta à questão 3, a medida mais efetiva, segura, prudente e legalmente viável
até o momento, não só para proteger o Itaú Unibanco, mas também e principalmente a
sociedade e o Sistema Financeiro Nacional como um todo ainda é encerramento da conta. Não
obstante, o Itaú Unibanco está completamente aberto para discutir imparcialmente com toda a
sociedade e reguladores alternativas à questão, desde que sejam observados os princípios e
objetivos buscados pelo PLD/CFT,Já indicados na resposta da questão 3.

6 A sua instituiçãojá recusou a abertura de conta corrente para corretoras de crttomoedas?
Explique sua posíção atual em relação a esse ponto e se houve alguma recomendação por
parte de entidades de auto regulação (Febraban, Anbima, etc) sobre Como sua ín5tftufção
deveria procedernesses casos. Explique, juntando documentos, se possível.

O Itaú Unibanco, até 20/06/2018, recusou a abertura de [CONFIDENCIAL] de proponentes
atuantes com corretagem de criptomoedas, amparado ria sua autonomia de vontade em não
assumir riscos decorrentes da falta de comprovação da origem e destino dos recursos
relacionados a tal atividade, Por favor, reportar-se ao Anexo lii. [CONFIDENCIAL]

O Itaú Unibanco não recebeu qualquer instrução da FEBRABAN, ANBIMA ou qualquer outra
instituição de classe à qual pertença sobre como proceder com pessoas atuantes em
corretagem de criptomoedas ou atividade equivalente.
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Z 114 atua/mente, em sua instituição, alguma conta de corretora de critomoeda bloqueada
com saldo em conta indisponíve/para uso por parte do titular? Explique.

Não há, até a presente data, conta de corretora de criptomoedas bloqueada com saldo em conta
indisponível para uso por parte do titular.

No entanto, o Itaú Unibanco informa que recebe ofícios judiciais determinando bloqueio de
conta corrente, poupança, investimentos etc., não sendo possível detectar se alguma ordem
judicial recebida envolvia corretora de criptomoeda.

8 Dê outras informações que considerar relevantes.

O ltaú Unibanco esclarece que não detém posição dominante no mercado relevante nacional de
depósitos à vista. Sua participação nesse segmento é de apenas [CONFIDENCIAL], conforme
informações do Banco Central do Brasil.17 Assim, considerando a legislação vigente, a doutrina
antitruste e, principalmente, a jurisprudência consolidada desse E. CADE, eventual recusa de
contratação de conta do (taú Unibanco para com clientes atuantes com corretagem de
criptomoedas ou atividade equivalente não configuraria infração à ordem econômica que
pudesse ser consubstanciada em conduta unilateral.

A tese do encerramento de conta corrente como mero desmembramento dos Princípios da
Autonomia da Vontade e da Liberdade de Contratar vem sendo aceita pelo STJ18, que entende
que o encerramento unilateral da conta corrente é um exercício regular de direito do Banco
previsto no contrato e no princípio da livre iniciativa. Segundo entende o próprio Judiciário, a

'Ref. março 2018.
O STJ há muito já examinou o tema do encerramento unilateral da conta corrente, com pronunciamentos na linha de
ser desnecessária a motivação da instituição financeira Nesse sentida:
•
REsp 567587/MA, Rei. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em
2&'06/2004, Di 11/10/2004, p. 318
AgRg no Ag 829628/Ri, ReI. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJE 22/10/2007
•
•
Monocrtica - Ag ng N 1.330.411 - SP (2010/0120063-4- Mm. MARIA ISABEL GALIOTTI - OJE 01/09/2011
•
Monocrãtica - REsp N2 1.277.762-SP (2011/0177081-9). Mm. 5IDNEI BENETI. DJe em 25/06/2012
•
Monocrática - REsp 1.538.831/DF, Rei. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, D '
17/8/2015.

O

VERSÃO PÚBLICA
ltaú Unibanco S.A.
Resolução 2.02511993, do BACEN, impõe como condicionante exigível para o encerramento
somente o envio de notificação prévia ao correntista, procedimento que o Itaú Unibanco
observa em todas as situações de encerramento de conta.

Dado o forte ambiente regulatório no Brasil a respeito dos produtos de investimento, não há que
se entender, à luz da melhor análise econométrica, que a corretagem de criptomoedas

OU

atividade semelhante é concorrente daqueles produtos de investimentos oferecidos pelo ltaú
Unibanco. Nessa linha, o IUH não mantém qualquer empresa que atua no setor de corretagem
de criptomoedas ou de atividade equivalente. Diante dessas duas constatações e, aliando-se ao
fato de o ltaú Unibanco não deter posição dominante nos mercados envolvidos, não há de se
falar, também, que a recusa da abertura ou o encerramento de conta de cliente atuante na
atividade de corretagem de criptomoedas semelhante seja decorrente de discriminação ou
qualquer outra infração à ordem econômica.

Assim, o Itaú Unibanco espera que não haja contra si qualquer prosseguimento decorrente do
Procedimento Preparatório em questão.

Termos em que,
P. deferimento.

De São Paulo para Brasília, 3 de julho de 2018.
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