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Anexos:

Prioridade:

Alta

Ao setor de protocolo CADE,
Seguem anexos, esclarecimentos, tempestivamente, em resposta ao questionamento do CADE, referente ao ofício
2489.
Algumas informações tem caráter sigiloso, motivo pelo qual seguem duas versões: Pública e Restrita ao CADE e
Rnen lntr

Solicito por gentileza, confirmação de recebimento.
Agradecemos desde já.
Pelo Banco Inter;
Atenciosamente,
Lívia Marcial de Almeida Mabub
Jurídico Contencioso

incer

Av. do Contorno, 7777 - LOURDES
Belo Horizonte l MG 1 CEP 30110051
Tel.: + (55) 313972-1416

Esta mensagem pode conter informação con fiCa 'cial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não
pode usar copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano,
por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mali, e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação. 7'his message may contain confidentíal
and/or privíleged information. !fyou are not tire address or authorized to receiva thís for tire address you must not use, copy, disclose or take any action base on
tMis message or any information hereLn. Jfyou have receiyed ti,is messege in error, please as/vise the san der immediateiy by repiy a-mali and de/ate this message.
7'hankyou for your cooperatiorr
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À COORDENAÇÃO-GERAL DE ANÁLISE ANTITRUSTE 02 DA SUPERINTENDÊNCIA-GERAL DO CONSEL91,
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-

'Nef.: Procedimento Preparatório n* 08700.003599/2018-95
Ofício n' 2489/2018

Banco lnterS.A. ("Banco Inter"), sociedade com sede na Avenida do Contorno, 7777, Lourdes, Belo
Horizonte/MG, CEP 30110-051, vem, tempestivamente, apresentar as informações solicitadas no ofício
em referência enviado em 11.06.2018. Em 20.06.2018, o Banco Inter solicitou a dilação do prazo
inicialmente estabelecido até o 02.07.2018, pedido este deferido por esta D. SG/Cade na mesma data.

Com base no artigo 92, incisos Xl e XIV, do Regimento Interno do CADE, o Banco Inter solicita a concessão
de acesso restrito aos trechos destacados em cinza na presente petição, por conterem informações
sensíveis que não estão disponíveis publicamente.

1.

presentar nome, carga,

maneira a possibilitar o contato desta Superintendência caso seja necessário algum esclarecimento

.i1rr7.

O Banco Inter é uma instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações de capital
autorizado, habilitada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("Bacen"), sendo regida por Estatuto Social
("Estatuto Social") e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei n 2 6.404, de 15 de dezembro de
1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

O Banco Inter é o primeiro Banco 100% digital do Brasil e oferece uma conta corrente completa e
totalmente gratuita.

O Banco Inter é listado no segmento especial de listagem denominado Nível 1 de Governança Corporativa
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), e juntamente com os seus acionistas, administradores e membros
do Conselho Fiscal (quando instalado), sujeita- se às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 1
de Governança Corporativa da B3 ("Regulamento do Nível 1" e "Nível 1").

Nos termos do seu Estatuto Social, o Banco Inter tem por objeto social (i) a prática de operações ativas,
passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas (financiamento e investimento,
comercial, investimento e crédito), inclusive câmbio, nos termos da legislação e regulamentação
aplicáveis, (ii) a prestação de serviços de custódia de títulos e valores mobiliários; e (iii) a participação em
outras sociedades, na qualidade de cotista ou acionista.

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
aar'gj. ',u sr4encerramento 'í4conta de cada uma, se houve_

O Banco Inter possui em sua carteira de clientes quatro correntistas que atuam como corretoras de
criptomoedas, conforme informações por eles prestadas:

IS!SL4*ii9ii
4.

Caso sua empresa já tenha encerrado a conta de alguma, ou notificado o cliente sobre a intenção

de encerrar uma conta, detalhe as razões que levaram a essa decisão.

IgS1SLiiÃII.Il
Em seu artigo 62, a Circular assim dispõe:
Art. 62 As instituições de que trata o art. 12 devem manter registros de todos os
serviços financeiros prestados e de todas as operações financeiras realizadas
com os clientes ou em seu nome.
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§ 12

No caso de movimentação de recursos por clientes permanentes, os registros
devem conter informações consolidadas que permitam verificar:
I - a compatibilidade entre a movimentação de recursos e a atividade econômica e
capacidade financeira do cliente;
(«.)
Art. 10. As instituições de que trata o art. 12 devem dispensar especial atenção a:
- operações ou propostas cujas características, no que se refere às partes
envolvidas, valores, formas de realização e instrumentos utilizados, ou que, pela
falta de fundamento econômico ou legal, indiquem risco de ocorrência dos
crimes previstos na Lei n 2 9.613, de 1998, ou com eles relacionados;
(...)
§ 12 A

expressão "especial atenção" inclui os seguintes procedimentos:

- monitoramento reforçado, mediante a adoção de procedimentos mais
rigorosos para a apuração de situações suspeitas;
II - análise com vistas à verificação da necessidade das comunicações de que
tratam os arts. 12 e 13;
III - avaliação da alta gerência quanto ao interesse no início ou manutenção do
relacionamento com o cliente.
§ 2 2 Considera-se alta gerência qualquer detentor de cargo ou função de nível
hierárquico superior ao daquele ordinariamente responsável pela autorização do
relacionamento com o cliente.
Assim, de acordo com a norma do BACEN, os bancos devem monitorar as atividades de seus clientes
para fins de prevenção à lavagem de dinheiro ("PLD"), devendo manter registros para avaliar a
compatibilidade entre a atividade de seu cliente, o porte e a movimentação financeira. As instituições
financeiras estão, além de obrigadas a fiscalizar a atividade de seus clientes, autorizadas a encerrar o
relacionamento com o cliente quando entenderem que há incompatibilidade entre a movimentação de
recursos em suas contas correntes e demais transações bancárias e a atividade econômica e a
capacidade financeira do cliente. Em outras palavras, detectando alguma movimentação financeira que
não seja compatível com as características de seu cliente, o banco tem o dever e a autorização
normativa para encerrar a respectiva conta corrente ou rejeitar/suspender determinada transação
bancária.
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O Banco Inter optou [ACESSO RESTRITO], por uma questão exclusivamente de PLD, uma vez que o Banco
Inter está sujeito ao cumprimento de rigorosas leis inerentes às suas atividades como instituição
financeira, bem como a rigorosa regulamentação do Bacen. Nesse cenário, o Banco Inter deve
estabelecer normativos internos em cumprimento às leis e regulamentos aos quais está sujeito e, dessa
forma, garantir uma operação coesa, pautada, ainda, em controles internos, na gestão de riscos e
melhores práticas de governança bancária.

Conforme preceitua a Circular 3461, do Bacen, em seus Art. 2 2 e 32:
Art. 22: As instituições mencionadas no art. 12 devem coletar e manter atualizadas as
informações cadastrais de seus clientes permanentes, incluindo, no mínimo:
- as mesmas informações cadastrais solicitadas de depositantes previstas no art. 12 da
Resolução no 2.025, de 24 de novembro de 1993, com a redação dada pela Resolução no
2.747, de 28 de junho de 2000;
11 - os valores de renda mensal e patrimônio, no caso de pessoas naturais, e de faturamento
médio mensal dos doze meses anteriores, no caso de pessoas jurídicas;
III - declaração firmada sobre os propósitos e a natureza da relação de negócio com a
instituição.
§ 12 As informações relativas a cliente pessoa natural devem abranger as pessoas naturais
autorizadas a representá-la.
§ 22 As informações cadastrais relativas a cliente pessoa jurídica devem abranger as
pessoas naturais autorizadas a representá-la, bem como a cadeia de participação
societária, até alcançar a pessoa natural caracterizada como beneficiário final.
§ 32 Excetuam-se do disposto no § 22 as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de
companhia aberta ou entidade sem fins lucrativos, para as quais as informações cadastrais
devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-las, bem como seus
controladores, administradores e diretores, se houver.
§ 49

As informações cadastrais relativas a cliente fundo de investimento devem incluir a

respectiva denominação, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como as informações de que trata o inciso 1 relativas às pessoas responsáveis
por sua administração.
§ 52 As instituições mencionadas no art. 12 devem realizar testes de verificação, com
periodicidade máxima de um ano, que assegurem a adequação dos dados cadastrais de
seus clientes.
Art. 32 As instituições mencionadas no art. 12 devem obter as seguintes informações
cadastrais de seus clientes eventuais, do proprietário e do destinatário dos recursos
envolvidos na operação ou serviço financeiro:
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- quando pessoa natural, o nome completo, dados do documento de identificação (tipo,
número, data de emissão e órgão expedidor) e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF);

li - quando pessoa jurídica, a razão social e número de inscrição no CNPJ.
Parágrafo único. Admite-se o desenvolvimento de procedimento interno destinado à
identificação de operações ou serviços financeiros eventuais que não apresentem risco de
utilização para lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo, para os quais é
dispensada a exigência de obtenção das informações cadastrais de clientes, ressalvado o
cumprimento do disposto no art. 12 desta circular. (Grifo nosso)
Assim, pelas normas do Bacen, caso seja detectada alguma movimentação incompatível com a situação
do cliente, o banco tem o dever e a respectiva autorização normativa para encerrar a referida conta
corrente.

Deste modo, com base na lei e regulamentações aplicáveis e os motivos expostos, as políticas internas
do Banco Inter [ACESSO RESTRITO].
Ressalte-se que, por força de lei, o Banco deve adotar esse procedimento com relação a qualquer
cliente, independentemente de ser pessoa física ou jurídica ou do seu tipo de negócio ou atividade, uma
vez que, conforme já explicado acima, compete ao Banco Inter, de acordo com a norma do BACEN,
monitorar as atividades de seus clientes para fins de prevenção à PLD, devendo encerrar o
relacionamento com qualquer cliente quando entender que há incompatibilidade entre a movimentação
de recursos em suas contas correntes e demais transações bancárias e a atividade econômica e a
capacidade financeira do cliente.
6.

A sua instituição jó recusou a abertura de conta corrente para corretoras de criotomoedas?

Explique sua posição atual em relação a esse ponto e se houve alguma recomendação por porte de
entidades de auto

re.- -à"

Explique, juntando documentos, se poss

Não existem recomendações de nenhum órgão sobre procedimento de abertura específica para
corretoras de criptomoedas. Da mesma forma, não há qualquer normativo ou orientação interna do
Banco Inter nesse sentido. Os procedimentos de abertura de conta do o Banco Inter seguem políticas
internas que são aplicáveis para todas as propostas recebidas para abertura de contas, de empresas
atuantes em qualquer segmento econômico, inclusive aquelas apresentadas por corretoras de
criptomoedas.

7.

Há, atualmente, em sua instituição, alguma conta de corretora de criptomoeda bloqueada com

saldo em conto indisponível para uso por parte do titular? Explique.
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O Banco Inter não possui nesta data nenhuma conta de corretora de criptomoedas bloqueada.

Em 16 de novembro de 2017, o Bacen emitiu o comunicado n 9 31.379 no qual destacou que as moedas
virtuais, se utilizadas em atividades ilícitas, podem expor seus detentores a investigações conduzidas
pelas autoridades públicas visando a apurar as responsabilidades penais e administrativas. Vale ressaltar
que não há, no arcabouço legal e regulatório relacionado ao Sistema Financeiro Nacional, qualquer
dispositivo específico lidando com moedas virtuais. O Banco Central do Brasil, atual e particularmente,
não regula nem supervisiona operações com moedas virtuais [e, por isso, igualmente não emitiu até o
presente nenhuma orientação específica sobre o relacionamento entre instituições financeiras e
corretoras de criptomoedas].

O Banco Inter não possui qualquer interesse, seja econômico ou de negócios, em vedar abertura de
contas para clientes de qualquer segmento específico. Os procedimentos adotados pelo Banco Inter
visam, como já dito, observar as leis de PLD, bem como garantir a segurança do sistema financeiro
nacional, da população e de seus clientes, sempre na melhor observância da lei e da regulamentação
emanada pelo seu regulador, o Banco Central do Brasil.

Sendo que se apresenta para o momento, o Banco Inter permanece à disposição para quaisquer
informações e esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Termos em que,
pede deferimento.

Belo HorizonteQde lijlho de 2018.

)lã L/iWa Franco
aJundica e Administrativa
Banco Inter S.A.
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