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SUPERINTENDÊNCIA GERAL - SG
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Ref.: Inquérito Administrativo N2 08700.003599.2018-95
(Apartado de Acesso Restrito N2 08700.005353/2018-58)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ("Santander"), já qualificado nos autos em referência, vem, por seus
advogados, apresentar esclarecimentos adicionais sobre as condutas investigadas no curso do presente
Inquérito Administrativo.

1.

1.

SÍNTESE DA INVESTIGAÇÃO

Em 1.6.2018, a Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain ("ABCB"), apresentou

representação perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") em face do Banco do
Brasil S.A. ("Banco do Brasil"), acusando-o das práticas de recusa de contratar e negativa de acesso a
infraestrutura essencial em relação a Atlas Proj Tecnologia Ltda. ("Atlas"), corretora de criptoativos e
sócia mantenedora da ABCB.1

1 Doc. SEI n2 0483963
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2.

A recusa teria ocorrido pelo encerramento da conta corrente detida pela Atlas com o Banco do

Brasil, que, de acordo com a representação, seria infraestrutura essencial por representar a única
plataforma para transações intermediárias de compra e venda de criptoativos.

3.

A ABCB relatou também que tal situação teria ocorrido com outras corretoras, qual seja, bancos

de varejo estariam encerrando, ou se recusando a abrir, contas correntes para corretoras de criptoativos.
Por fim, a ABCB requereu (i) a condenação do Banco do Brasil por infrações à concorrência e, em sede de
medida preventiva, requereu que o representado ou outras instituições financeiras abstenham-se de
encerrar contas correntes que possibilitem o acesso ao sistema financeiro nacional às operadoras de
criptomoedas.

4.

Após o recebimento da representação, a Superintendência-Geral do CADE ("SG") determinou a

instauração de procedimento preparatório de inquérito administrativo em desfavor não só do Banco do
Brasil, como também do Banco Bradesco S.A. ("Bradesco"); ltaú Unibanco S.A. ("ltaú"); Santander; Banco
Inter S.A. ("Banco Inter"); e Banco Sicredi S.A. ("Banco Sicredi") (coletivamente, "Representados")

S.

Em seguida, esta SG oficiou os Representados para que se manifestassem a respeito da denúncia

apresentada pela ABCB. O Santander apresentou sua resposta tempestivamente no dia 29.6.20182, por
meio da qual expôs os fatos que comprovam a total ausência de indícios de sua autoria nas condutas
relatadas pela ABCB, e em seguida, requereu o arquivamento do feito.

6.

Não obstante, no dia 18.9.2018, esta SG emitiu a Nota Técnica 393, decidindo pela instauração de

Inquérito Administrativo. Procedeu, então, no dia 1.10.2018, à expedição de Ofícios a diversas corretoras
de criptoativos a fim de obter informações que complementem sua investigação. É nesse contexto que o
Santander vem perante esta SG, a fim de prestar esclarecimentos adicionais quanto à total ausência de
indícios de sua autoria na conduta investigada.

2

Versão de acesso restrito (Doc. SEI
Doc. SEI 0526889
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II.

7.

Do CONTEXTO DA CONDUTA DO SANTANDER EM RELAÇÃO ÀS CORRETORAS DE CRIPTOATI VOS

Para demonstrar a total ausência de indícios contra o Santander em relação à prática de ilícitos

concorrenciais, faz-se necessário contextualizar o cenário de Vácuo regulatório envolvendo a atividade
de criptomoedas, bem como os potenciais riscos para o mercado (aqui incluídos não apenas as
instituições financeiras, mas os consumidores e a sociedade de maneira geral) nas atividades de
corretagem, caso não haja políticas concretas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao
financiamento do terrorismo.

8.

A Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em edição de sua "Série Alerta 54,1 apresentou

definições de criptoativos de relevância para a presente investigação, in verbis:

"Os criptoativos são ativos virtuais, protegidos por criptografia, presentes exclusivamente em
registros digitais, cujas operações são executadas e armazenadas em uma rede de computadores."
"A propriedade desses ativos virtuais não é verificada pelo comprovação da identidade de seu
detentor, mas sim por uma senha secreta que, por meio de técnicas de cripta grafia, permite que as
transações sejam realizadas de forma quase anônimas, sem que as partes tenham que revelar
quaisquer informações que não desejem" (grifos nossos)

9.

Em relação aos riscos envolvendo criptoativos, a CVM concluiu que há: (i) risco de fraudes; (ii)

risco de liquidez e alta volatilidade dos ativos; (iii) riscos específicos da não-regulamentação e caráter
fronteiriço das operações; e (iv) riscos cibernéticos. Não é demais lembrar que, até a presente data, o
mercado de atuação (intermediação e/ou comercialização de criptomoedas) dessas corretoras (i) não tem
marco regulatório, (ii) não possui agentes fiscalizados pela CVM; e (iii) não é fiscalizado pelo BACEN,
embora tais corretoras estejam atuando como intermediários financeiros.

10.

Todos os riscos mencionados acima são verdadeiros e concretos. Com uma breve pesquisa nos

principais portais de notícias do país, é possível constatar que os problemas relacionados ao segmento de

A publicação foi acessada no dia 2.7.2019, através do link
CVM CRIPTOATI
VOS 10052018.pdf
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criptoativos ocorrem diariamente (Doc. n2 1). Atente-se para algumas notícias que ilustram que as
preocupações levantadas pelo Santander são legítimas, sem qualquer cunho anticompetitivo:

OPERAÇÃO NO DF INVESTIGA ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA COM MOEDA DIGITAL- DATA: 21/0912017

"A 19 Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), do MPDFT informou que as fraudes
podem gerar prejuízo a 40 mil investidores, que eram convencidos a aplicar dinheiro na moeda digital. A
organização criminosa atuava por meio de laranjas, com nomes e documentos falsos.`
* * *

DEPUTADOS QUEREM CPI PARA CRIPTOMOEDAS - DATA: 15/09/2019

"O pedido se baseará numa estimativa da Associação Brasileira de Criptaeconomia, que diz que 4 milhões
de brasileiros já foram vítimas de golpes com moedas virtuais.`
* * *

PEGOU DINHEIRO DA Avó E LARGOU EMPREGO PARA INVESTIR NO GRUPO BITcOIN BANCO - DATA: 20/09/2019

"Desde essa época, os clientes do Bitcoin Banco não conseguem fazer saques nas plataformas do grupo.
A empresa alega que foi vítima de um golpe, que gerou perdas de R$ 50 milhões e impediu o pagamento.
Há uma investigação sobre o caso na Polícia Civil de Curitiba. Hoje, Galante está sem renda, sendo
sustentado pela mãe e pelo padrasto que ainda tem que pagar R$ 2.600 por mês pelo empréstimo que
fez."
* * *

DENÚNCIAS SOBRE CRIPTOMOEDAS DÃO UM SALTO NA CVM - DATA: 10/09/2019

"Pelo menos em três dos oito processos listados no site da CVM, as empresas já foram alvo de operações
policiais - caso da Mattos lnvesting e do Grupo Bitcoin Banco (GBB). Num quarto processo
administrativo, a área técnica da CVM encontrou "indícios de fraude na captação de recursos de terceiros,
com características típicas de pirâmide financeira" nas operações da Investimento Bitcoin."
* * *

EMPRESA DE BITCOIN PROMETE GANHO DE 2% AO DIA; CVM APURA PossívEl FRAUDE - DATA: 03109/2019

"A falta de uma legislação que permita controlar e fiscalizar a negociação de moedas digitais no país e a
grande valorização do bitcoin em um curto período de tempo são fatores que colaboram para que ele
sirva de chamariz para os golpistas. ( ... ) No mundo, há relatos de mais de 7.000 casos de golpes
envolvendo o bitcoin e outras moedas digitais, segundo o site badbitcoin.org, especializado em listar as
fraudes."
* * *

EMPRESA DE BITCOINS DE CURITIBA É ALVO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO - DATA: 20/08/2019

"O Grupo Bitcoin Banco (GBB), corretora de criptomoedas com sede em Curitiba, foi alvo nesta terça-feira
(20) de mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça em processo que envolve um possível
caso de fraude ligado à empresa. O grupo é o mesmo que em maio alegou ter sido alvo de um golpe com
prejuízo de mais de R$ 50 milhões."

moeda-digital.htm
6

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/deputados-querem-cpi-para-criptomoedas-23947914
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* * *

"REI Do BITCOIN" TEM BENS BLOQUEADOS APÓS DÍVIDA MILIONÁRIA COM CLIENTES - DATA: 19/08/2019

"O empresário Claudio Oliveira, dono do Grupo Bitcoin Banco, de Curitiba (PR), teve o sequestro de bens
decretado pela Justiça na última sexta-feira (16). Conhecido como rei do bitcoin, Oliveira e a empresa
respondem a mais de cem processos judiciais e têm uma dívida milionária com clientes que não
conseguiram fazer saques em suas contas."
* * *

CLIENTES ACUSAM CORRETORA DE BITCOIN DE SUMIR COM DINHEIRO - DATA: 11/08/2019

"Um grupo especialista no comércio de bitcoins, considerado por usuários como o maior do Brasil no
ramo, tem sido alvo de centenas de processos desde junho. E, em buscas nas contas bancárias, a Justiça
não tem encontrado dinheiro para ressarcir os clientes, que tentam, em vão, sacar as quantias investidas."
* * *

RECEBEU CONVITE PARA INVESTIR EM UM CLUBE DE BITCOIN? ENTÃO FUJA, PORQUE É GOLPE - DATA: 20/01/2017

"Especialistas estimam que há mais de 100 casos suspeitos em atividade no Brasil hoje. No mundo, as
possíveis fraudes chegam a 5.000. Nesta semana, autoridades dos Estados Unidos conseguiram fechar a
BitConnect, um suposto sistema anônimo de empréstimo de criptomoedas, No Brasil, em setembro, foi
descoberta a fraude da falsa moeda kriptacoin."

11.

Não bastasse o vasto apanhado de reportagens indicativas dos riscos envolvidos ao transacionar

criptoativos acima, a CVM já exarou determinação específica à Atlas Quantum, corretora de criptoativos,
em razão de reiterados incidentes indiciários de fraude e más práticas comercia is7. A Deliberação CVM N
8238, foi editada para informar os participantes do mercado quanto à inexistência de habilitação da
corretora Atlas Quantum para o exercício de sua atividade, bem como para a determinação de abstenção,
pela Atlas Quantum, de oferta de seus produtos financeiros ao público, sob pena de multa diária no
montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

12.

Nunca é demais lembrar que instituições financeiras são obrigadas a conhecer seus clientes e,

consequentemente, somente manter o relacionamento comercial, a prestação de serviços e a
disponibilização de contas-correntes tituladas por aqueles que preencham constantemente os requisitos
de compatibilidade com a legislação e a regulamentação bancária, as políticas e procedimentos
desenvolvidos e implementados pelo Santander com vistas à prevenção e à gestão de riscos. É dizer, o

Fontes: https://guiadobitcoin.com.br/atlas-guantum-realiza-demissao-em-massa/; https://webitcoin.com.br/ex-funcionariovaza-informacoes-da-atlas-ouantum-19-nov/; https://www.sunoresearch.com.br/noticias/atlas-quantum-condenada-pagar290-mil!
Fonte: http://www.cvm.gov.br/legislacao/deliberacoes/deliOSOO/deli826.html
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Santander observa rigorosamente todos os requisitos regulamentares que o obrigam a adotar
mecanismos de prevenção de lavagem de capitais, financiamento ao terrorismo dentre outras práticas
delitivas9.

13.

Conforme demonstrado em resposta ao Ofício de n2 2486/2018, toda regulamentação do

mercado impõe aos bancos o dever de evitar contratos e operações que contenham elementos ou indícios
de comprometimento à integridade do Sistema Financeiro Nacional e de reportar essas situações aos
órgãos de controle. Esse dever é de interesse da sociedade e do próprio Santander, evitando riscos de
perdas financeiras e de realização de operações com valores de origem ilícita.

14.

Portanto, instituições financeiras se encontram na condição de responsáveis pelo ingresso dos

recursos por elas intermediados no Sistema Financeiro Nacional, inclusive com imputações criminais aos
seus administradores pelo eventual descumprimento de tais deveres.

III.

DA CRIAÇÃO DE DIRETRIZES PELO SANTANDER PARA ORIENTAR E GARANTIR O CUMPRIMENTO DE
SUAS OBRIGAÇÕES REGULATÓRIAS

15.

[ACESSO RESTRITO].

16.

[ACESSO RESTRITO]'°. De fato, o atendimento desses critérios foi até mesmo orientador de

acordo judicial celebrado com corretora em juízo: em ação judicial proposta por corretora que teve sua
conta encerrada por ausência de cumprimento com regras de PLD, foi celebrado acordo por meio do qual
a corretora se obrigou justamente àquilo que o banco lhe exigia (e que lhe é exigido por regulação), i.e.,
controles de informações e políticas de KYC'1 para prevenção à lavagem de dinheiro.

17.

Assim, os principais termos do acordo judicial foram os seguintes: (i) a corretora se comprometeu

a não se dedicar à atividade de mineração de bitcoins ou de qualquer outra criptomoeda; (ii) a corretora
se comprometeu a se cadastrar no Coaf, no prazo de 15 dias; (iii) a corretora se comprometeu a implantar

Leis n9 13.260 (de 17.03.2016), n9 13.170 (de 19.10.2015), n9 9.613 (de 3.3.1998) e n9 7.560, (de 19.12.1986); Decretos n9 154
(de 26.06.1991), n2 2.799 (de 8.10.1998), n9 3.678 (de 30.11.2000), n9 4.410 (7.10.2002), n9 5.015 (de 12.03.2004); circulares do
Banco Central do Brasil n 3.839 (de 30.06.2017), n9 3.780 (de 21.01.2016), e n2 3.461 (de 24.07.2009); Cartas Circulares do Banco
Central do Brasil n9 3.542 (de 12.3.2012), n9 3.430 (de 11.2.2010), n2 3.454 (de 14.6.2010), n9 3.409 (n9 12.8.2009), e n9 3.342
(de 2.10.2008); e Comunicado do Banco Central do Brasil n9 31.470 (de 13.12.2017) Resolução n2 2817, de 2001, do CMN; Portaria
n2 330, de 18 de dezembro de 1998, do Ministério da Fazenda; e Portaria n2 350, de 16 de outubro de 2002, do Ministério da
Fazenda.
[ACESSO RESTRITO]
Processo N 0002285-86.2018.8.19.0209 (Doc. SEI n2 0520906)
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rotina que permita a identificação dos clientes e manutenção do registro de suas transações; (iv) a
corretora formulará, implantará e colocará em local de fácil acesso no sítio eletrônico políticas,
procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, voltados à
prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou crime organizado; (v) a corretora
observará toda a regulamentação editada pelo COAF, inclusive as Resoluções n° 24 e 25, de 16.01.2013,,
comprometendo-se a reportar qualquer atividade igual ou semelhante às situações descritas na CartaCircular n° 3.542, de 12.03.2012; (vi) a corretora não poderá aceitar qualquer lançamento a crédito ou
débito na referida conta se envolver transações nas quais as partes envolvidas escondam a natureza, a
titularidade ou a origem dos recursos negociados; (vii) não serão aceitos depósitos ou saques em dinheiro,
assim definidos como recursos em espécie (notas e moedas) na conta corrente da autora junto ao
Santander. A íntegra do acordo foi devidamente anexada a estes autos.

IV.

18.

DA CONDUTA INDEVIDAMENTE IMPUTADA AO SANTANDER

Não há qualquer

indício que demonstre a existência de recusa de contratar e/ou de negativa de

acesso a infraestrutura essencial por parte do Santander. Isto porque, atualmente e, mesmo antes da
denúncia, diversas corretoras de criptoativos possuíam contas correntes ativas no Santander - sendo que,
algumas delas permanecem com o relacionamento ativo sob análise (Enhanced Due Diligence) para
avaliação da continuidade ou não do relacionamento, considerando os volumes transacionados,
contrapartes, programa de integridade, atendimento à legislação vigente da Receita Federal do Brasil,
dentre outros aspectos de controle necessários sob a ótica de boa prática de Compliance.

19.

Isto, por si só, demonstra que não há racional anticompetitivo na conduta do Santander, conforme

sustenta a Representada. Ao contrário, apenas o fiel cumprimento, por parte do banco, do arcabouço
regulatório, particularmente em vista do que dispõe a Circular 3.461 do Banco Central do Brasil e Instrução
Normativa 1.888 da Receita Federal do Brasil não caracteriza assim, conduta anticompetitiva,

20.

Adicionalmente, o Santander esclarece ainda que, não encontrou em sua base de dados as

negativas de abertura de contas mencionadas pelas corretoras Coinbr12, Braziliex13 e Bitblue14, em
respostas aos ofícios recebidos pela autoridade concorrencial. Nenhuma dessas corretoras juntou prova

12

Vide resposta ao Ofício n 4589/2019, juntada aos autos no dia 6 de agosto de 2019 (Doc. SEI n2 0646405).

13

Vide resposta ao Ofício n9 4729/2019, juntada aos autos no dia 9 de outubro de 2018 (Doc. SEI n2 0539000)

14

Vide resposta ao Ofício n2 4736, juntada aos autos no dia 17 de outubro de 2018 (Doc. SEI n2 00537987)
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documental da suposta recusa e a maior parte delas sequer mencionou a época em que teriam ocorrido.
Nesse sentido, o Santander entende, respeitosamente, que tais afirmações devem ser desconsideradas
pela d. SG/CADE para fins da investigação, não havendo quaisquer outros indícios de uma conduta
anticompetitiva nos autos em relação ao Santander.

A própria CoinBr já afirmou que não realiza qualquer monitoramento em suas interniediações e

21.

que isso seria um ônus das instituições financeiras, conforme resposta ao Ofício enviado pela SG'5 :

[...] a Coinbr parte do princípio que, se alguém tem uma conta em Banco e o Banco tem as
ferramentas necessárias para fazer todas as verificações deste usuário, a própria, como
intermediadora de negócios não possui condições e tampouco ferramentas para fazer tal
avaliação.".

22.

Esse posicionamento, em conjunto com outras notícias públicas já comprovariam a necessidade

de especial atenção no início e durante o relacionamento comercial com corretoras. A Braziliex, por
exemplo, foi citada como uma das plataformas utilizadas para pagamento aos hackers que interceptaram
diversas autoridades que faziam parte da equipe de investigação da Operação Lava-Jato17 .

23.

Assim, o Santander demonstrará a seguir as razões pelas quais entende que, sob nenhum aspecto,

sua conduta pode ser considerada com viés anticompetitivo, razão pela qual o Santander requer que o
presente inquérito administrativo seja arquivado em face do Santander.

a) NÃO HÁ RECUSA DE CONTRATAR

24.

Com base no melhor entendimento jurisprudencial e doutrinário, a conduta de recusa de

contratar só é considerada anticompetitiva, quando (1) a empresa praticante tiver posição dominante; (ii)
a conduta tenha a capacidade de eliminar ou prejudicar a concorrência no mercado impactado; (iii) exista
um racional anticompetitivo para a conduta; e (iv) inexista uma justificativa lícita, racional
economicamente, para legitimara conduta.

11 Título

da matéria: Exchange de Bitcoin não tem obrigação de prevenir lavagem de dinheiro, isso é dever do banco, diz Stratum

ao CADE.
exchange-stratum-tells-cade e https://www.criptofacil.com/stratum -contra-ataca-ba ncos-em-processo-no-cade/
16Vide
17

resposta ao Ofício n2 4589/2019, juntada aos autos no dia 6 de agosto de 2019 (Doc. SEI n9 0646405).

Título da matéria: PF vai apurar se ação de hackers foi paga com bitcoin.

Link:

l!7T/iII1IIIMI$I'1I

DEMAREST

9/13
VERSÃO PÚBLICA

25.

Como também já consagrado na jurisprudência do Tribunal do CADE, o exame dos três elementos

acima se dá de forma sucessiva e prejudicial. Dessa forma, diante da eventual ausência de poder de
mercado da empresa envolvida na restrição vertical, por exemplo, não é preciso se adentrar nas etapas
posteriores da análise para a ponderação dos potenciais danos e das eficiências da conduta.

26.

Especificamente, envolvendo a conduta de recusa de contratar, ainda deve restar comprovado

que a recusada é injustificada e ainda que há uma relação de dependência em relação ao agente que
recusa. Em razão dos requisitos ilustrados acima, a mera análise superficial dos fatos faz cair por terra
qualquer acusação de recusa de contratar por parte do Santander, como detalhado a seguir.

(i)

27.

O Santander não detém posição dominante

Usualmente, o CADE considera o conceito de "depósitos à vista" como proxy para calcular as

participações do mercado de contas correntes. Nesse sentido, atente-se para os números de participação
de mercado do Santander nos últimos anos:

Instituição
Santander
Outras

2014

2015

2016

2017

6,5%

6,5%

4,9%

5,9%

6,1%

93,5%

93,5%

95,1%

96,1%

93,9%

100%

100%

100%

100%

100%

2013

instituições
Total

Fonte: Bacen -elaboração SG/Cade no âmbito do PA n2 08700.003187/2017-74

28.

Com menos de 10% de participação de mercado, fica evidente que o Santander não detém poder

de mercado e, consequentemente, suas condutas não projetam efeitos negativos ao mercado. Não há,
portanto, qualquer justificativa para o prosseguimento dessa investigação em relação ao Santander. A
existência de poder de mercado é condição essencial para aferir o ilícito por efeitos, a fim de se precisar
se seus impactos são sobre a concorrência ou somente sobre determinado agente privado.

(ii)

29.

A suposta essencialidade da abertura e manutenção de contas correntes com o Santander

A baixa participação de mercado do Santander em contas correntes, por si só, derruba o

argumento da Representante de essencialidade da manutenção de contas com o banco. Ainda que, no
limite, o Santander tivesse recusado a abertura de todas as contas de corretoras de criptomoedas a ele
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submetidas e de forma injustificada - o que não é o caso, como visto acima - o acesso a quase 95% do
sistema bancário permanece franqueado às corretoras.

30.

O eventual encerramento por parte do Santander, no cumprimento de suas obrigações

regulatórias, não impede ou inviabiliza a atuação das corretoras em seus segmentos de atuação. Ter conta
corrente ativa com o banco Santander não é essencial para a atividade desses players. A simples análise
das respostas aos ofícios enviados a algumas corretoras demonstra que algumas delas sequer mencionam
ter procurado o Santander.

(iii)

31.

A ausência de racionalidade econômica para a recusa de contratar

O Santander não tem participação societária em qualquer entidade que se dedique a transacionar

com criptomoedas, tampouco realiza transações com qualquer espécie de criptomoeda diretamente, tais
como as conhecidas "Bitcoins". Não atua nesse mercado, portanto, nem direta nem indiretamente. Nesse
sentido, o Santander tampouco teria qualquer incentivo a praticar uma conduta considerada
anticompetitiva contra empresas que sequer lhe oferecem algum nível de concorrência.

32.

Portanto, não há na conduta do Santander qualquer eliminação ou prejuízo à concorrência do

mercado de criptoativos. No mesmo sentido, sequer haveria por parte do Santander um racional de
prejudicar as empresas, tendo em vista que não há relação de concorrência entre as atividades do
Santander e a corretagem de criptoativos.

(iv)

33.

Há razões obietivas, plausíveis e iustificadas pelo Santander para encerrar as contas

O Santander exerce funções próprias de instituições financeiras, conforme regidas pela legislação

bancária. Dentre as múltiplas atividades a que se dedica, o Santander oferece a seus clientes a prestação
de serviços de abertura e manutenção de contas de depósito à vista, observando regras específicas (ex.
Resolução CMN 2.025/93 e Resolução CMN 4.539/16, que foram substituídas/alteradas pela Resolução
4.753/2019, cuja entrada em vigor está prevista para 1/1/2020).

34.

Na condição de administrador e custodiante de recursos em trânsito pelas contas de depósito de

alguns de seus clientes voltados a atividades envolvendo criptomoedas, o Santander identificou, em
alguns casos, cenários que, de acordo com sua governança interna e "apetite de risco", deliberou-se pela
descontinuidade do relacionamento comercial.
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35.

Assim, o encerramento de relacionamento ocorre quando os riscos envolvendo situações

previstas na Carta Circular 3542 para o banco são considerados inaceitáveis. A decisão de encerramento
do relacionamento é colegiada, seja por iniciativa dos representantes das agências, seja quando ocorre
de forma centralizada, após deliberação em comitê sênior com representantes de diferentes áreas , a
depender das situações identificadas e previstas na referida legislação, entre outros fatores externos de
conhecimento público.

36.

[ACESSO RESTRITO].

37.

[ACESSO RESTRITO]".

38.

[ACESSO RESTRITO].

39.

Como se vê, o Santander tem razões objetivas, plausíveis e justificadas para o encerramento

eventual de contas correntes de titularidade de qualquer tipo de cliente e de relacionamento, incluindo
as corretoras de criptoativos, sem qualquer natureza discriminatória na tomada de decisão. Tal fato
consolida a posição do Santander de que não há qualquer prática anticompetitiva, de recusa de
contratação, conforme equivocadamente alega a ABCB.

40.

Tendo em vista a inexistência de indícios mínimos de caracterização da conduta para justificar a

instauração de um processo administrativo, o Santander requer o imediato arquivamento do inquérito
em relação ao banco.

18

[ACESSO RESTRITO].
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V.

NA AUSÊNCIA DE UM ILÍCITO ANTITRUSTE, NO LIMITE, A DISCUSSÃO TEM NATUREZA MERAMENTE

PRIVADA

41.

Detalhadamente, o Santander demonstrou que não há que se falar em recusa de contratação ou

qualquer outro ilícito antitruste. Nesse sentido, caso haja alguma discordância de algum cliente em
relação à decisão do Santander de optar pelo início ou encerramento da relação comercial, há um mero
litígio privado.

42.

Tal controvérsia inclusive já foi discutida em processos judiciais entre instituições financeiras e

clientes. Em relação a isso, o Poder Judiciário vem reconhecendo o direito de encerramento de contas
correntes por parte das instituições financeiras. Em outubro de 2018, o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
decidiu que determinada instituição financeira poderia encerrar unilateralmente uma conta corrente,
desde que cumprisse os seguintes requisitos: (1) enviar uma notificação prévia ao cliente; (ii) no caso de
relações de longo prazo, possuir justificativa idônea e plausível para o encerramento da conta corrente.
A Resolução BACEN 4.753/2019, que entrará em vigor em 1/1/2020, confirma a possibilidade de
encerramento das contas correntes unilateralmente pelas instituições financeiras (quando detectadas
anomalias), desde que adotadas as providências de informação previstas no artigo 5.

43.

As decisões das cortes brasileiras não cuidam de hipótese de aplicação da Lei 12.529/11 aos fatos

discutidos, confirmando tratar-se de lide privada, a ser analisada com base nos princípios e leis de direito
privado. Definitivamente, não é para tais interesses que a autoridade antitruste deve ser acionada.

VI.

44.

CONCLUSÃO E PEDIDO

Tendo em vista os esclarecimentos adicionais trazidos, o Santander reitera o pedido de que seja

arquivado o presente Inquérito Administrativo por total ausência de indícios de condutas
anticompetitivas de sua autoria.

45.

Por fim, o Santander requer que todas as informações destacadas em cinza nesta petição sejam

mantidas confidenciais devido à sua natureza estratégica, conforme artigo 92, incisos III, Xl e XIV do
Regimento Interno do CADE. O Santander permanece à disposição para a prestação de eventuais e
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posteriores esclarecimentos.

Termos em que,
Pede deferimento.
De São Paulo para Brasília, 18 de dezembro de 2019
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'Rainha da criptomoeda': A mulher que
enganou milhares de investidores e depois
desapareceu
Ruja Ignatova faturou pelo menos 4 bilhões de libras esterlinas com a OneCoin, uma
falsa criptomoeda, deixando uma legião de pessoas falidas pelo mundo; seu
paradeiro ainda é desconhecido.
Por BBC
26/11/2019 12h18 Atualizado há 3 semanas
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Ruja Ignatova convenceu milhares de pessoas a investir na OneCoin; hoje, seu paradeiro é desconhecido

Foto: BBC
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Em junho de 2016, uma empresária de 36 anos chamada Ruja Ignatova subiu ao
palco no famoso estádio de Wembley, em Londres, diante de milhares de fãs
entusiasmados com a ascensão das criptomoedas. Como de costume, ela vestia
uma cara roupa de gala, brincos de diamantes e batom vermelho.

À multidão ela disse que a OneCoin estava a caminho de se tornar a maior
criptomoeda do mundo, permitindo que "todo mundo possa realizar pagamentos
em qualquer lugar"

A OneCoin, Ruja disse ela ao público em Wembley, seria a "assassina da Bitcoin".
"Em dois anos, ninguém vai mais falar de Bitcoins", ela gritou.

Ruja Ignatova se autoproclamava "cripto-rainha" e criadora de uma criptomoeda
rival da Bitcoin. Até que, dois anos atrás, ela simplesmente desapareceu.

Antes disso, ela convenceu pessoas de todo o mundo a investir suas economias na
OneCoin, na expectativa de altos retornos.

Documentos sigilosos a que a BBC teve acesso mostram que
britânicos gastaram quase 30 milhões de libras (R$ 161
milhões) em OneCoin nos primeiros seis meses de 2016. Há
também registro de investimentos vindos de países como
Paquistão, Noruega, Canadá, lêmen e também do Brasil.
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Mas esses investidores não sabiam de algo muito importante.

Primeiro, é preciso explicar como funciona uma
criptomoeda, algo notoriamente difícil - uma simples busca
online resulta em centenas de descrições diferentes. Mas o
princípio básico é este: o dinheiro só tem valor, porque
acreditamos em seu valor e confiamos nele. Por muito
tempo, foram criadas versões independentes de dinheiro,
mas como não havia quem confiasse no valor delas,
fracassaram.
A Bitcoin causou empolgação porque resolveu esse problema: ela depende de uma
base de dados chamada blockchain e, a cada vez que uma Bitcoin troca de mãos, o
registro disso vai para a blockchain de cada usuário, embora ninguém esteja no
comando da moeda. Isso evita que ela seja forjada, hackeada ou aplicada
duplicadamente.

Ainda está em dúvida? Não se preocupe. O ponto crucial é que a blockchain é a base
de tudo - para os fãs de cri ptomoedas, seu potencial de ser independente de
bancos centrais e moedas nacionais era revolucionário e potencialmente
enriquecedor para quem entrasse rápido no mercado.

Ruja conseguiu vender a mesma ideia para muita gente. Mas seus investidores
desconheciam um detalhe importante.

Em outubro de 2016, quatro meses depois do "show" em Wembley, um especialista
em blockchain chamado Bjorn Bjercke foi contratado por uma agência de
recrutamento para cargo curioso: gerente técnico de uma start-up de criptomoedas
da Bulgária, com direito a apartamento, carro e salário anual equivalente a R$ 1,3
milhão.

"Eu pensei: que trabalho é esse? O que vou ter que fazer?", lembra-se Bjercke. "E me
disseram: 'a primeira coisa é que vão precisar de uma blockchain, que eles ainda
não têm'."
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Bjercke ficou surpreso com uma empresa de criptomoedas - que descobriria ser a
OneCoin - que sequer tinha blockchain naquele momento. Ele recusou a oferta de
emprego.

'Oportunidade imperdível'
Na mesma época, a escocesa jen McAdam recebeu de um amigo uma
"oportunidade imperdível de investimento". Diante de seu computador, ela clicou
em um link e assistiu a um seminário online da OneCoin.

Durante uma hora, ouviu depoimentos entusiasmados sobre a nova criptomoeda e
suas oportunidades de enriquecimento. "Você tem tanta sorte de estar assistindo a
este seminário agora", escutou. "Você está entrando em uma fase inicial e vai ser
como a Bitcoin. Vai ser ainda maior."

O webinar exaltava o currículo de Ruja Ignatova: Universidade de Oxford, um PhD,
experiência em grandes empresas. O vídeo mostrava ainda a participação em uma
conferência da revista The Economist. Foi aí que McAdam se convenceu. "O poder
que aquela mulher tinha! Senti orgulho por ela."

McAdam decidiu investir mil libras. E foi fácil: comprou tokens da OneCoin que se
convertiam em moedas e iam para a conta corrente dela. Em breve, ela ouviu, essas
moedas virariam euros ou libras. Mil libras lhe pareceram pouco. Pouco depois,
McAdam comprou um novo pacote, investindo um total de 10 mil libras. Ela ainda
convenceu amigos e parentes a investirem um total de 250 mil libras. Todos
acompanhavam entusiasmados o valor crescente da OneCoin no site da empresa,
enquanto faziam planos sobre como gastar seus lucros vindouros.

No fim daquele ano, porém, McAdam foi contactada por um estranho na internet.
Ele se dizia um bom samaritano que havia estudado a OneCoin e queria alertar os
investidores.

Timothy Curry, um entusiasta de criptomoedas, temia pela reputação de todo o
setor por causa da OneCoin.

Curry passou a enviar informações a McAdam e apresentou-a a Bjorn Bjercke, que a
alertou sobre a ausência de blockchain. Ela passou a fazer perguntas à OneCoin, que
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finalmente a respondeu em uma mensagem de voz em abril de 2017: "Ok,Jen, eles
não querem revelar essa informação, caso algo dê errado onde a blockchain está
sendo guardada. ( ... ) Nossa tecnologia blockchain é um servidor SQL com uma base
de dados."

"Eu pensei, 'o quê?' Minhas pernas literalmente fraquejaram, e caí no chão."

Àquela altura, McAdam havia aprendido com Curry e Bjercke que um servidor SQL
não poderia abrigar uma criptomoeda genuína, uma vez que poderia ser facilmente
adulterado por qualquer pessoa.

Ela concluiu que o aumento de valor da OneCoin não significava nada: eram apenas
números digitados por um funcionário da empresa na qual ela e outras pessoas
conhecidas haviam investido suas economias.

Ruja desaparece
Ruja, porém, continuava viajando o mundo para vender sua visão - e lotando
auditórios de Macau a Dubai e Cingapura. A OneCoin continuava a crescer
rapidamente, enquanto Ruja gastava sua recém-adquirida fortuna: comprou
propriedades multimilionárias na capital da Bulgária, Sófia, e no resort de Sozopol e
realizou festas em seu luxuoso iate Davina.

Só que os problemas começavam a aparecer. A promessa de retorno dos
investimentos era constantemente adiada, e investidores começaram a se
preocupar. Os temores cresceram quando Ruja simplesmente não apareceu a uma
conferência de investidores da OneCoin realizada em outubro de 2017 em Lisboa.

Em seu escritório em Sófia, ninguém sabia de seu paradeiro. Ela havia desaparecido.
Surgiu até o boato de que ela teria sido sequestrada ou morta a mando de grandes
bancos, supostamente por medo da revolução das criptomoedas.

Na verdade, ela estava escondida. Registros do FBI apresentados à Justiça no início
deste ano indicam que, em 25 de outubro de 2017, duas semanas antes do evento
em Lisboa, ela estava a bordo de um avião de Sófia para Atenas. De lá, desapareceu
do radar. E foi a última vez que se viu ou ouviu falar de Ruja.
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Entra o marketing multinível
Igor Alberts usa roupas extravagantes pretas e douradas, todas da Dolce and
Gabbana. Ele e a mulher, Andreea Cimbala, vivem em uma mansão nos arredores
de Amsterdã com seus nomes inscritos no portão e uma Maserati e um Aston
Martin na garagem.

Alberts vem de uma juventude pobre. Até que começou a ganhar uma fortuna com
o chamado marketing multinível. Ele diz ter faturado 100 milhões de libras (R$ 536
milhões) em 30 anos.

O marketing multinível funciona assim: eu pago R$ 100 para vender vitaminas
diretamente ao meu consumidor. Vendo uma caixa a meus amigos Juliana e Felipe,
e recruto-os para vender também. E ganho uma porcentagem em cima da venda
deles. Juliana e Felipe recrutam mais dois vendedores, e assim por diante. E eu
ganho uma porcentagem em cima de todos.

Não é ilegal. Mas é polêmico, porque apenas um pequeno grupo de pessoas ganha
muito dinheiro. É também um modelo conhecido por exagerar promessas de lucros
e impor altas metas de venda. Na ausência de vendas, porém, quando o dinheiro
começa a vir do recrutamento de outras pessoas, torna-se ilegal e ganha outro
nome: esquema de pirâmide.

Em maio de 2015, já bem-sucedido no marketing multinível, Alberts foi convidado
para um evento da OneCoin em Dubai e se impressionou com os lucros dos
investidores e com a própria Ruja. Ele voltou de lá com uma missão: instruiu seus
vendedores multinível a parar tudo e passar a vender OneCoin. "Juntamos as
equipes e passamos a trabalhar como loucos", ele conta. "No primeiro mês, tiramos
90 mil libras do nada. Bang!"

Ruja logo reconheceu que as cadeias de marketing multinível
eram perfeitas para vender sua falsa moeda, segundo
investigações do FBI. Este acabou sendo o segredo do
sucesso da OneCoin - não era apenas uma falsa moeda,
mas também um esquema de pirâmide, que tinha uma
criptomoeda como produto. E rapidamente se espalhou.
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Não demorou para que Igor Alberts estivesse ganhando 1 milhão de libras por mês
com a OneCoin, quantia que subiu para 2 milhões. 60% era pago em dinheiro e o
resto, em OneCoin. Eles também investiram dinheiro próprio na moeda,
convencidos de que este se multiplicaria e que ficariam "mais ricos que o BilI Gates".

Depois que Ruja faltou ao evento em Lisboa, lgorAlberts, assim como jen McAdam,
pediu provas da existência da blockchain da OneCoin. Sem recebê-las, abandonou o
modelo em dezembro de 2017.

A reportagem pergunta a ele se sentiu-se culpado por ter vendido a tanta gente uma
moeda que nunca existiu e por ter faturado tanto com ela.

"Sinto responsabilidade, não culpa", ele responde. "Você não pode ser culpado por
acreditar em algo. Não tinha ideia que poderia ser falso."

Ele diz, ainda, que investiu milhões de dólares próprios comprando OneCoin.

Jen McAdam, por sua vez, se sente culpada por ter apresentado a criptomoeda a
pessoas conhecidas e por ter investido na OneCoin todo o dinheiro herdado de seu
pai, um mineiro que passara a vida trabalhando em condições horríveis.

Seguindo o caminho do dinheiro
É difícil quantificar quanto dinheiro foi, no total, investido na OneCoin. Documentos
vazados à BBC indicam cerca de 4 bilhões de libras (R$ 21 bilhões) entre agosto de
2014 e março de 2017. Algumas pessoas disseram à reportagem que essa cifra pode
ter alcançado 15 bilhões de libras.

A famosa máxima diz "siga o dinheiro". Então, ao lado de Georgia Catt, produtora do
podcast The Missing Cryptoqueen, a reportagem visitou Oliver Bullough, especialista
no que ele chama de "Moneyland" - um obscuro mundo paralelo onde criminosos
e super-ricos escondem suas fortunas.

O problema, diz ele, é que seguir o dinheiro não é tão fácil quanto parece, porque
criminosos estruturam suas empresas e contas bancárias de modo a ocultar seus
bens. "Esses bens continuam existindo e sendo usado para comprar influência
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política, casas e iates. Mas quando alguém tenta achá-los, seja um policial ou um
jornalista, eles ficam invisíveis."

Não surpreende, portanto, que a estrutura corporativa da OneCoin seja
incrivelmente complicada. Por exemplo: Ruja comprou um grande imóvel no centro
de Sófia. Tecnicamente, o imóvel pertence à empresa chamada One Property, que
por sua vez pertencia à Risk Ltda. Essa Risk Ltda pertencia a Ruja, mas
posteriormente foi transferida para um grupo panamenho não identificado, ao
mesmo tempo em que era admnistrada por uma empresa chamada Peragon. A
Peragon, enquanto isso, pertencia à Artefix, que estava no nome da mãe de Ruja,
Veska. Até que, em 2017, a Artefix foi vendida para um homem desconhecido.

Tratando-se de um golpe bilionário, não é incomum que grupos obscuros estejam
envolvidos. Diversas pessoas entrevistadas para esta reportagem mencionaram
vínculos suspeitos e pessoas misteriosas, mas não tiveram coragem de citar nomes.

"Diante da quantidade de dinheiro que foi investida na OneCoin, é claro que há
gente irritada e que faria de tudo para calar a boca de pessoas como eu", diz Bjorn
Bjercke, que passou a divulgar publicamente que a OneCoin não tinha uma
blockchain. Ele diz que sofreu ameaças de morte por isso. "Se soubesse o que iria
passar, nunca teria falado nada. Teria virado as costas e ido embora."

lgorAlberts, do marketing multinível, também cita o envolvimento de "pessoas
muito influentes", mas se recusa a dar detalhes. "Não posso, porque não quero
arriscar minha vida."

O Departamento de Justiça dos EUA, por sua vez, afirma haver indícios de vínculos
entre o irmão de Ruja, Konstantin lgnatov - que assumiu o controle da OneCoin
quando Ruja desapareceu -, com "agentes importantes do crime organizado no
Leste Europeu".

Dentro da 'família'
Em 6 de março de 2019, Konstantin lgnatov estava no aeroporto de Los Angeles
esperando um voo para a Bulgária quando foi detido por agentes do FBI e indiciado
por fraude. Os EUA também indiciaram Ruja, mesmo sem tê-la em custódia, por
fraude e lavagem de dinheiro.
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O incrível é que, mesmo depois disso, a OneCoin continuou ativa e recebendo
investimentos. Por que os investidores continuavam a aportar dinheiro no negócio?

Muitos disseram à reportagem que entraram no negócio em busca das
oportunidades de enriquecimento que haviam escutado sobre a Bitcoin. Também
se disseram impressionados com o poder de persuasão de Ruja, seu currículo e o
fato de ela ter estado na capa da revista Forbes.

O currículo dela é verdadeiro. A capa da Forbes, não. Era, na verdade, um golpe
publicitário: um anúncio feito na Forbes Bulgária.

Além das promessas de riqueza, as pessoas eram atraídas também pela chance de
ser parte da "família OneCoin", diz jen McAdam. Ela foi incluída em um grupo de
WhatsApp no qual um "líder" disseminava informações do quartel-general em Sófia.
"Ele dizia que não acreditássemos em nada que ouvíssemos no 'mundo lá fora",
conta ela. "Os adeptos da Bitcoin eram 'haters'. Até o Google -'não escute o
Google', ele dizia."

Eileen Barker, professora da London School of Economics que passou anos
estudando cultos messiânicos, vê semelhança entre eles e a OneCoin: a sensação
passada aos participantes de que eles serão parte de algo maior que vai mudar o
mundo - e, mesmo diante de qualquer evidência contrária, é muito difícil para os
participantes admitirem que se enganaram.

"Quando as profecias fracassam, essa crença aumenta", diz a professora.
"Sobretudo se você tiver investido algo, não só dinheiro como crença, reputação,
inteligência. Você pensa, 'vou esperar um pouco mais'."

O dinheiro pode ter sido o empurrão inicial, mas a sensação de pertencimento e
conquista é o que faz as pessoas ficarem, afirma Baker. "Nesse sentido, é como um
culto."

Como criptomoedas são algo novo, as autoridades também
demoraram a reagir. A FCA, agência reguladora financeira do
Reino Unido, emitiu em setembro de 2016 um comunicado
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sobre a OneCoin, citando "preocupação com o risco que
apresenta a consumidores britânicos".
Menos de um ano depois, o comunicado foi removido do site da FCA. A agência
afirma que ele ficou muito tempo no ar, mas defensores da OneCoin usaram o
exemplo para alegar que as autoridades britânicas haviam reconsiderado a
OneCoin como um investimento legítimo.

"Se você achava que era uma empresa fraudulenta, então, imagine só, o alerta foi
removido. Fim de jogo", afirmou um promotor de OneCoin no Canadá.

O fato de a OneCoin operar internacionalmente também criou dificuldades para
autoridades. Em agosto deste ano, a polícia londrina iniciou uma investigação, mas
deparou-se com o fato de que "empresas e indivíduos por trás da OneCoin estão
fora da jurisdição britânica".

Com isso, até recentemente, o escritório da OneCoin continuava operante e
recebendo investimentos.

Uma tragédia em Uganda
Na região de Ntangamo, em Uganda, a maioria da população vive da produção de
banana, mandioca, batata doce ou feijão. Foi ali que o jovem Daniel Lienhardt, de 22
anos, economizou o equivalente a US$ 250 para comprar um pacote de OneCoin
em 2016. Juntou suas economias com o dinheiro da venda de três cabras.

Daniel é um dos milhares de ugandenses que investiram em OneCoin - e ao lado
de outras pessoas da África, do Oriente Médio e do subcontinente indiano, se
tornaram cada vez mais importantes para a empresa, à medida que o número de
investidores da Europa rareava.
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lmage caption Daniel, Prudence ejamie na favela em Campala onde ela trabalha; a enfermeira convenceu muitas
pessoas próximas a investir suas economias na OneCoin, e o dinheiro foi perdido - Foto: BBC

Quem apresentou a OneCoin para Daniel foi sua amiga Prudence, uma enfermeira
em uma favela de Campala, que tinha sido instruída por vendedores da
criptomoeda a visitar agricultores ugandenses no auge de sua colheita, quando
teriam dinheiro para investir.

Esses agricultores venderam tudo para participar da OneCoin, com consequências
desastrosas.

"Alguns têm filhos que no vão mais à escola, que sequer têm onde dormir, que
estão fugindo porque tomaram empréstimo no banco", diz Prudence. "Eu, de certa
forma, também estou me escondendo. Não quero que as pessoas para quem eu
apresentei a OneCoin me vejam. Elas acham que fiquei com o dinheiro delas, e
podem me matar.
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Ela parou de incentivar novos investimentos, mas nem todos fizeram o mesmo.

Um dos maiores escritórios da OneCoin em Campala fica junto a uma igreja. Há
vídeos do pastor, conhecido como Bispo Fred, gritando "One Life" (Uma vida), ao
que seu público responde: "OneCoin!". Ele é apontado como um dos principais
promotores da criptomoeda em Uganda.

Assim como em outros países, o negócio se espalhou ali pelo boca a boca entre
famílias e amigos. No caso de Daniel Lienhardt, sua família havia economizado o
equivalente a R$ 16 mil para comprar uma loja que permitisse à mãe dele parar de
trabalhar na agricultura. Quando Daniel soube da OneCoin, lhe pareceu uma
alternativa melhor.

Daniel ainda não havia tido coragem de contar à mãe, que não fala inglês, que o
dinheiro fora perdido. "É muito difícil. É muito difícil contar."

O paradeiro de Ruja
No fim de 2018, quando o podcast The Missing Cryptoqueen começou a ser
pensado, ninguém sabia o que havia acontecido com Ruja. Foi só no começo de
2019 que se soube de sua ida a Atenas em outubro de 2017. E, mesmo assim,
permanecia a pergunta: para onde ela foi em seguida?

Havia rumores, e muitos. Igor Roberts diz ter ouvido que ela tem passaportes russo
e ucraniano e vive entre a Rússia e Dubai. Há relatos de que ela é protegida por
pessoas poderosas em sua terra natal, a Bulgária, onde teria feito cirurgias plásticas
para mudar sua aparência. Há quem diga que ela está em Londres, ou mesmo que
esteja morta.

O investigador particular Alan McLean é especialista em encontrar pessoas
desaparecidas. Ele sugeriu aos repórteres que investigassem o estilo de vida de
Ruja, em vez da OneCoin.

Algumas semanas mais tarde, McLean contou ter ouvido de colegas detetives que
Ruja fora vista em diversos restaurantes elegantes de Atenas - algo que não
conseguimos confirmar. Pode ser um indício de que ela segue viva e que se sente à
vontade para passear em uma capital europeia.
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Outra pista aparece durante uma bizarra visita a um concurso de beleza da OneCoin
em Bucareste (Romênia). Alguns presentes dizem que Ruja esteve lá, mas estaria
irreconhecível por causa das supostas plásticas.

É possível que também estivesse com identidades falsas, uma vez que pode ser
extraditada aos EUA tanto da Grécia quanto da Romênia.

Seguindo o conselho do investigador McLean, pesquisando na internet é possível
descobrir pistas de Ruja na cidade alemã de Frankfurt - há registros de postagens
online dela em endereços locais e antigos números de telefone. A reportagem
descobriu, também, que Ruja teve uma filha em 2016, que poderia estar morando
em Frankfurt, a mesma cidade onde o marido (ou ex-marido) dela mora e trabalha.

Uma fonte anônima confirma que ela passa muito tempo na cidade alemã, mas
poucas pessoas se dispuseram a falar a respeito em Frankfurt.

Em 5 de novembro de 2019, o irmão de Ruja, Konstantin lgnatov, testemunhou à
Justiça de Nova York no caso de um advogado acusado de lavar US$ 400 milhões do
dinheiro que a OneCoin faturou nos EUA. Konstantin fechou um acordo com a
Justiça, admitindo culpa em diversas acusações de fraude. Segundo pessoas
presentes na audiência, Konstantin repetiu os mesmos argumentos de outros
promotores da OneCoin: que críticos são "haters" que não devem ser levados a
sério.

Sua irmã, ele disse, desapareceu por temer que alguém a denunciasse ao FBI.

A OneCoin nega irregularidades. Em um comunicado, a
empresa disse à BBC: "a OneCoin, de modo verificável,
preenche todos os critérios de uma criptomoeda" e que o
podcast Missing Cryptoqueen "não vai apresentar nenhuma
informação verdadeira nem pode ser considerado objetivo
ou independente". "Nossos parceiros, consumidores e
advogados estão, de modo bem-sucedido, rebatendo (as
acusações) ao redor do mundo e temos certeza de que a

https://gl globo.com/economia/tecnologia/noticia/201 9/1 1/26lrainha-da-criptomoeda-a-mulher-que-enganou-milhares-de-investidores-e-depois...

13118

1811212019

Ex-rei do Bitcoin, dono do GBB admite crise de liquidez 1

Buscar

Criptomoedas 1 Valor Investe

O Valor Investe gostaria de enviar notificações das

O

que você procura?

principais noticias para você

NÃO, OBRIGADO

AElTc

Ex-rei do Bitcoin, dono do GBB admite crise de Iiquid
Veja entrevista exclusiva concedida ao Valor por Claudio José de Oliveira, cuja plataform
saldo de milhares de clientes há quatro meses
Por Grazielia Valenti, Valor - São Paulo
03/10/2019 06h15- Atualizado há 2 meses

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com milhares de clientes com saldo preso há quatro meses sem uma justificativa provada, o Grupo Bitcoin Banco
(GBB), dono das plataformas de negociação de criptomoedas NegocieCoins e TemBTC, agora diz que espera a
normalização das atividades dentro de seis meses, ou seja, só em 2020. O dono do GBB, Claudio José de Oliveira,
assumiu, em entrevista ao Valor, pela primeira vez, que tem um problema de liquidez no grupo.

Desde o início da crise, o empresário descumpriu as sucessivas e variadas promessas que apresentou como saída e
também os acordos extrajudiciais que fechou com clientes. Ainda assim, Oliveira afirmou que, nesse prazo, espera
ter quitado as dívidas e fala até em voltar a crescer.

Desde o fim de maio, os clientes das corretoras não conseguem sacar nem em bitcoins e nem em reais os seus
saldos - parcial ou integralmente. Há problemas também nos depósitos no Bitcoin Banco. As estimativas sobre
o tamanho do caso variam de R$ 200 milhões a R$ 800 milhões. Embora tenha concedido a entrevista, Oliveira
https://valorinveste.globo.coni/mercados/cripto/noticia/201 9/1 0103/ex-rei-do-bitcoin-dono-do-gbb-admite-crise-de-liquidez.ghtml
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resolveram suas diflculdad

Leia também
justiça bloqueia passaporte de dono do Grupo Bitcoin Banco
CVM suspende oferta de empresa do Rei do Bitcoin

No caso do GBB, são mais de quatro meses de paralisação naquela que se declarou a rr
NegocieCoins, controlada pelo empresário que recebeu a alcunha de "Rei do Bitcoin" c
Amaury Júnior.

Investir é para todo mundo. Então deixa a gente te ajude
Assessoria personalizada, opções para todos os perfis, comparadores de fundos e muitas outr
Faça seu cadastro. E gratuito!
Nome completo (sem abreviações)

CPF

Data de nascimento

Email

Senha (6 números não sequénciais)
*Sua senha deve conter 6 números, não use números sequênciais. não repita números (Em 111111), não utilize sua

Oliveira, que abriu o GBB em 2016, disse que não se arrepende de nada, só da exposição causada pelas aparições
no programa da Rede W. "Até então, ninguém sabia quem eu era."
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Cláudio Oliveira, sócio do GBB (Grupo Bitcoin Banco) - Foto: Guilherme PupoNalor

Na entrevista ao Valor, admitiu, pela primeira vez, que enfrenta um problema de liqUidE
gera atrasos até mesmo em contratos do banco de criptomoedas, além das corretoras.
empresário, possui ativos imobiliários na Europa e saldo em investimentos na Suíça, ma
movimentações que fez dentro do grupo e com a alta da moeda virtual. Como em outrc
valores.

Mesmo assim, Oliveira insiste que o problema com saques dev
a uma fraude realizada em seu sistema por diversos clientes.
teriam duplicado seu saldo, aproveitando-se de uma brecha t
diz, ainda não fez os pagamentos.
Com essa medida (de não pagar os investidores), alegou estar protegendo o saldo de qi
mesma época que trouxe a história da fraude ao público, o Banco Brasil Plural fechou
corretoras, pois não recebeu "esclarecimentos satisfatórios" sobre questões de compli

Na história de Oliveira, os clientes duplicaram continuadamente seus saldos e fizeram li
fraudulentas. Nessa narrativa, o prejuízo foi de R$ 50 milhões, mas as operações potenc
a R$ 1 bilhão. Por enquanto, não há provas nem da fraude, nem dos volumes.

Eu sei quem são...
Ele disse aguardar um laudo da auditoria da EY que comprovará o ataque. Mas, segundo ele, o documento não
trará os culpados. "Eu sei quem são, com base na minha própria investigação interna", afirmou ele, sem contudo
conseguir justificar porque, mesmo sabendo dos responsáveis, não paga os demais.

Consultada, a EY disse em nota que está "em fase de emissão do relatório", mas que "a liberação de recursos de
clientes é decisão de gestão da companhia, a qual é independente da conclusão de seus trabalhos". O conteúdo do
laudo, porém, é sigiloso.

Com as contas paradas, Oliveira e o GBB tornaram-se alvo de cerca de 300 processos judiciais espalhados pelo
Brasil que bloqueiam, devido às cobranças, bens no país e até o passaporte de Oliveira. Nesta terça-feira, ele e sua
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grupu dil

fará um estudo "pormenorizado" sobre o enquadramento à legi
enquanto isso, cumprirá as exigências.
Oliveira se recusou a contar como mantém seus compromissos cotidianos e qual a situe
afirmar que as ações correm em segredo de justiça e estão sob cuidado de seus advoga
diversos outros negócios, por meio da holding familiar Claudio & Lucinara (c&L), non
é casado desde 2008. Mas tampouco forneceu dados sobre o tamanho desses negócios
Curitiba e alguns mercados na cidade.

Acompanhe as principais notícias também no Facebook do Valor Investe

Apenas 260 clientes com problemas
O empresário diz ter 150 mil clientes em cadastro nas plataformas, 30 mil ativos, m
maiores de pagamento estão concentrados em apenas 260. "São só eles que agitam
paguei quase R$ 200 milhões [entre reais e bitcoins], mas quem recebe não fica falando
paralisação para saques e para qualquer movimentação, contudo, afetada a todos.

No dia 8 de setembro, o GBB anunciou que migrará os clientes da NegocieCoins para
Negociecoins Pro, e colocou limite de saque mensal para R$ 5 mil e 1 bitcoin. O o
procedimento para a TemBTC. Oliveira disse se comprometer em honrar o investiment
preferência para aqueles que nunca fizeram saques ou só parcialmente. Os lucros, cont
uma proposta de acordo que ele levará aos usuários.

Contudo, o processo está distante da conclusão e os clientes alegam que continuam blo
entrevista, em 12 de setembro, Oliveira disse que havia feito a migração de 16 mil conta
atualizar o status, reduziu o número para 8 mil, alegando problemas técnicos.

Desde o início da crise, Oliveira já prometeu diversas soluções. Algumas passavam por
site de compras em bitcoins, denominado Get4bit. "Não consegui executar nada porqu
bloqueia. Até iPhones que os clientes iriam receber", tenta justificar ele. "Cada passo que eu ciou para pagar, vem um
advogado e coloca um arresto, uma liminar. Isso criou uma bola de neve que te impede de agir." Ele não informa
quanto tem bloqueado, mas fontes informaram ao Valor que estão na lista sua chácara, bens pessoais e carros de
luxo. A próxima etapa dos processos judiciais é a fase de expropriação.

O GBB tem duas frentes de negócios. No Bitcoin Banco, que não é uma instituição financeira, mas sim local de
estoque - "A gente fala banco de sangue, não fala?" - o empresário não aceitava depósitos em dinheiro. Lá,
somente eram recebidas criptomoedas, em troca de uma remuneração que variava conforme o tipo de
contrato e o tempo do depósito - a lista dos produtos está na página do grupo na Internet e foram justamente os
alvos recentes da CVM. O GBB fazia, então, um contrato de mútuo com os clientes e ficava com o bitcoin para
movimentar. Ao fim do prazo combinado, tinha de devolver a moeda mais a remuneração combinada. "Não tem
nada de investimento. É um contrato de mútuo."
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nome - equivalente hoje a cerca de R$ 180 milhões.

O Valor obteve um áudio no qual Oliveira afirma que antes do 1
contas, comprou todo saldo em criptomoedas: Eu fiz uma CO:
que ninguém percebeu. Ainda bem. Nem vou deixar perceber, c
pegar o saldo e comprar bitcoin". Questionado, ele negou que is
nas contas usadas pelos clientes, mas apenas na do Bitcoin Ban
Oliveira explicou que nas plataformas NegocieCoins e TemBTC ganhava com as taxa
movimentação das transações dos clientes - 0,5% por compra ou venda e 0,9% p
auge das movimentações, contou apresentador Amauryjr. que teve receita de R$ 180 rr
mais ganhos com arbitragens, remunerava os bitcoins que tomava de empréstimo no 8

Nas corretoras, Oliveira criou um desconto artificial entre as duas que permitia qi
infinitamente. Entre fevereiro e março deste ano, o valor do bitcoin oscilou de R$ 15 m
seguintes, o preço teve uma alta forte e em maio chegou perto de R$ 45 mil - exatame
identificado a fraude no seu sistema.

Para quem negociava com papéis emprestados e tinha de devolvê-lo, a esticada foi muil
alta da criptomoeda, os clientes multiplicaram os saques. Foi quando veio a paralisação

Meu modo de gestão é assim...
Oliveira disse que poderia buscar ganhar com arbitragem das criptomoedas emprestad
outra corretora do mundo, mas viu uma oportunidade em ter suas próprias casas. "O rr
Prefiro que o dinheiro circule dentro dos meus negócios. Tenho empresa de segurai
funcionários, de marketing. Para todo serviço que preciso, abro uma empresa. Se a geri
dificuldade, já estaria com uma empresa de Uber e uma gráfica."

O empresário recebeu a reportagem na sede do GBB, em Curitiba, e de sua holding farr
C&L, identificada por um brasão com as letras iniciais do casal e uma coroa, que 01.......
sua versão de como chegou a atual situação. O símbolo está no tapete de entrada e no estofado das cadeiras
de sua sala, que fica ao fundo de um corredor iluminado por um telão com uma foto do casal se beijando em
uma paisagem bucólica.

Tudo superlativo
A história de Oliveira é repleta de eventos extraordinários, tanto quanto a declaração de que tinha o maior volume
do mundo em giro de bitcoins do planeta, da ordem de US$ 900 milhões ao dia - o que o site CoinMarketCap
nunca admitiu como procedente. Natural de Anápolis, filho de um alfaiate e uma manicure, contou ter ganhado
do Rotary Club uma bolsa para estudar fora do Brasil e ter se formado em Engenharia Financeira pela EPFL
University, em Lausanne, na Suíça, onde viveu por 30 anos.
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É o Cláudio na pessoa físici
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Cláudio Oliveira, sócio do GBB (Grupo Bitcoin Banco) - Foto: Guilherme PupoNalor

Em 2016, desistiu de construir uma fábrica de bucha vegetal em Curitiba, projeto que es
abrir o Bitcoin Banco, depois de estudar o tema durante um fim de semana, provocado
quis saber como andava esse mercado por aqui.

"Não conhecia nada disso, mas fui estudar. Cheguei na segunda
Mas acho que nem se estivesse plantando bucha tinha tanta bu
para resolver", brincou.
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Pegou dinheiro da avó e largou emprego para investir no
Grupo Bitcoin Banco

r-

O programador Phelippe Galante, 28, emprestou dinheiro da família para investir em bftcoins
Imagem: Arquivo pessoal

Lucas Gabriel Marins
Colaboração para o UOL, em Curitiba
20/09/2019 04h00

RESUMO DA NOTÍCIA
O programador Phelippe Galante, 28, investiu R$ 152 mil no Grupo Bitcoin
Banco
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/201 9/09/20/emprestou-dinheiro-para-investir-criptomoedas-grupo-bitcoin-banco.htm
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Parte do dinheiro foi emprestado da avó, de um amigo e do irmão; R$ 100 mil
foram de um empréstimo que o padrasto fez no banco
Em cerca de três meses, conseguiu lucro de 1.250% nas plataformas de
negociação de criptomoedas
Desde julho, o investidor e outros clientes do banco não conseguem fazer
saques nas plataformas
Galante fez acordo com a empresa, mas ele não está sendo cumprido. Empresa
informou que não comenta casos específicos
Para especialista, é loucura investir todo o capital em bitcoins

O programador Phelippe Galante, 28, de Santos (SP), conheceu o Grupo Bitcoin
Banco em maio deste ano. Atraído por promessas de lucro rápido e fácil, deixou
o emprego, no qual ganhava R$ 4.500 por mês, e passou a viver de
investimento em criptomoedas nas plataformas do grupo, a Negocie Coins e a
TemBtc.
Pegou P.$ 4.000 da avó, R$ 8.000 de um amigo, R$ 10 mil do irmão, e vendeu
um carro Honda City ano 2010 por R$ 30 mil. O padrasto dele ainda fez
empréstimo de R$ 100 mil em um banco. Ao todo, Galante investiu R$ 152 mil
no Bitcoin Banco.

R E L A C lO NADAS
Investidores viajam 2.000 km para tentar receber de "rei do bitcoin"

T.

Para quitar dívida, Grupo Bitcoin Banco oferece motos e relógios de luxo

Empresa que prometia ganho de 3% ao dia é suspeita de pirâmide financeira

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/201 9/09/20/emprestou-dinheiro-para-investir-criptomoedas-grupo-bitcoin-banco.htm
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99 Com esse valor aplicado [P$ 152 mil], no início eu fazia em um dia o valor
do meu salário mensal [IR$ 4.500]. Por isso, não faz/a mais sentido continuar
trabalhando
Phelippe Galante, programador

Em três meses, conseguiu lucrar 1.215,8%
Em cerca de três meses, segundo Galante, os R$ 152 mil se transformaram em
R$ 2 milhões, uma valorização de 1.215,8% no período. Por causa desse alto
lucro, disse, começou a desconfiar.
CC

Tentei então, fazer um saque em julho, mas não consegui. Foi nessa

mesma época também que outros investidores começaram a ter problemas
semelhantes
Phelippe Galante, programador

Desde essa época, os clientes do Bitcoin Banco não conseguem fazer saques
nas plataformas do grupo. A empresa alega que foi vítima de um golpe, que
gerou perdas de R$ 50 milhões e impediu o pagamento. Há uma investigação
sobre o caso na Polícia Civil de Curitiba.
Hoje, Galante está sem renda, sendo sustentado pela mãe e pelo padrasto, que
ainda tem que pagar R$ 2.600 por mês do empréstimo que fez.

Empresa fez acordo, mas descumpriu
O programador disse à reportagem que foi à capital paranaense no começo de
julho e fechou um acordo com a empresa. Ficou acertado, disse, que ele
pegaria os R$ 2 milhões que havia conseguido e compraria tudo em bitcoins na
plataforma do grupo (o que daria 47,2 bitcoins).
"Com isso, a empresa pagaria para mim rendimentos mensais de até 2% em
bitcoins, começando em agosto, e toda a dívida seria quitada até janeiro de
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/201 9/09/20/emprestou-dinheiro-para-investir-criptomoedas-grupo-bitcoin-banco.htm
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2020. Mas nada foi pago até agora. Além disso, o bitcoin está caindo. Ou seja:
os R$ 2 milhões que havia conseguido em julho hoje valem somente R$ 1,5

fivroffoi
A reportagem entrou em contato com o grupo, que não comentou o caso.
Apenas afirmou que há um fluxo de pagamentos, que os clientes podem fazer
saques mensais de R$ 5.000 e 1 bitcoin e que saldos referentes aos benefícios
de lucros serão negociados caso a caso.

Contato só via chal e email
Desde que a empresa descumpriu o prazo de pagar a primeira parcela, Galante
disse que tem entrado em contato por meio do chat no site institucional e de

CC A gente envia email dizendo que fez acordo e ainda não recebeu. Eles
respondem, depois de três dias, com frases do tipo '0/, como posso te
ajudar?'. Aí você responde explicando tudo de novo, e eles demoram mais
três dias para dar outra resposta padrão. É pura enrola ção
Phelippe Galante, programador

Em grupos do Telegram, outros clientes do Bitcoin Banco também relatam a
mesma situação.

Para especialista, é loucura investir tudo em bitcoins
Nunca será seguro investir em criptomoedas, pois o segmento não é
regulamentado, segundo Josilmar Cordenonssi Cia, professor de Finanças da
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Caso o investidor realmente queira
arriscar, o ideal é colocar uma pequena parte do seu dinheiro em moedas
digitais, mas não todo o capital.

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/201 9/09/20/emprestou-dinheiro-para-investir-criptomoedas-grupo-bitcoin-banco.htm
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"Como é um negócio de alto risco, e sem garantia de retorno, é loucura investir
todo o dinheiro que se tem. Eu recomendaria investimento de apenas 10% da
riqueza, e mesmo essa quantia baixa ainda é extremamente arriscada", disse
ele.
Ele também recomenda ter cuidado com promessas de rendimentos muito altos
e com aparente risco baixo. "Com certeza são possibilidades tentadoras, mas
podem ser esquemas de pirâmide disfarçados".

Moedas vfttuais viram prato cheio para golpistas
Band Notícias

COMUNICAR ERRO
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AS MAIS LIDAS AGORA
Investiu R$ 26 mil com promessa de ganhar 15% ao mês; dinheiro está preso

Justiça deixa incluir todos os salários, e isso pode aumentar aposentadoria
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/201 9/09/20/emprestou-dinheiro-para-investir-criptonioedas-grupo-bitcoin-banco.htm
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Deputados querem CPI para crptomoedas - Época

EPOCA

GUILHERME AMADO

DEPUTADOS QUEREM CPI PARA CRIPTOMOEDAS
Congressistas coletam assinaturas para investigar golpes envolvendo moedas virtuais
15/09/2019 - 10:00 /Atualizado em 16/09/2019 - 12:18

Representação de criptomoedas Foto. Dado Ruvic / Reuters
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Deputados estão coletando assinaturas para pedir a abertura de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar crimes relacionados ao mercado
de criptornoedas.

A intenção é protocolar a solicitação nas próximas semanas.

O intuito da CPI é investigar crimes envolvendo "pirâmides financeiras", golpes
de corretoras que prometem e não cumprem a alta rentabilidade e outros tipos
de golpe.

PUBLICIDADE

ri
PUBLICIDADE
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O pedido se baseará numa estimativa da Associação Brasileira de
Criptoeconomia, que diz que 4 milhões de brasileiros já foram vítimas de golpes
com moedas virtuais.
(Por Naomi Matsui)

Leia também:
Alexandre de Moraes proíbe manifestante de se aproximar de ministros do STF
PT feliz com Augusto Aras na PGR
'Se o governo não quer, nós queremos o Fundo Amazônia', diz prefeito de
Manaus
Sergio Moro pedirá demissão se perder direção-geral da PF
Brasileira luta para trazer dos EUA filhas de irmã assassinada pelo marido
Governo vai fiscalizar atuação de deputados nas redes sociais
Técnicos que pesquisam grafeno reclamam de promessa de Bolsonaro: 'Puro
marketing'
Acompanhe nas redes sociais: Facebook 1 Twitter 1 Instagram
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GUILHERME
AMADO

Guilherme Amado passou por O Globo, Veja e
Extra. Recebeu os prêmios Esso e Tim Lopes de
Jornalismo Investigativo. É JSK Fellow na
Universidade Stanford, e integrante do Consórcio
Internacional de Jornalistas Investigativos. Fica
entre Brasília, São Paulo, Rio e onde mais houver
uma boa história para contar.

EDUARDO
BARRETTO
Eduardo Barretto passou pelo jornal O Globo e
pelos sites Crusoé e Poder360. Colaborou também
para a Associated Press e O Estado de S. Paulo.
Estudou na Universidade de Brasília e na London
School ofJournalism. Fica baseado na Capital
Federal, onde busca histórias sobre o poder.

NAOMI
MATSUI
Naomi Matsui passou pela revista Veja e pelo site
Poder 360. Também colaborou com O Estado de S.
Paulo e o UOL. Cobriu Congresso Nacional, Palácio
do Planalto, e as eleições presidenciais de 2018.
Formada em jornalismo pela Mackenzie, mora em
Brasília, onde cobre as diferentes áreas do poder.

LEIA TODAS AS COLUNAS-

5 vezes mais forte que Minoxidil! Anvisa libera novo trunfo contra calvície
Hair Again 1 Patrocinado

X
PUBLICIDADE
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Tantas Emoções 1 Patrocinado

O melhor smartwatch do mundo é vendido 5 vezes mais barato no
Brasil
XWatch 1 Patrocinado

Adeus dor nas juntas! Anvisa libera pílula alemã que "engrossa"
cartilagem
Articaps 1 Patrocinado

Retire seu dinheiro dos grandes bancos agora.
EuQuerolnvestir.com 1 Patrocinado

Mãe suspeita que já tinha visto o noivo de sua filha antes, até que decide ver as
fotos de um álbum antigo e se dá conta de algo totalmente inesperado
1-lolaGente 1 Patrocinado

Susan Boyle é tão magra agora e está linda
Financo BLVD 1 Patrocinado

Kajuru está na UTI
Eduardo Bolsonaro anuncia que será herdeiro 'do Brasil do pai': 'Vou
rodar o país'
Deputada demite assessor que usou verba pública para mandar
encomendas à família

MAIS LIDAS NA ÉPOCA

1.

YOUTUBER BOLSONARISTA É ESPANCADA EM ORLA DA BARRA
Paolla Serra e Daniel Salgado

2

'TRATA-SE DE UM CASO TÍPICO DE HOMOFOBIA', DIZ DELEGADA SOBRE AGRESSÕES A
KAROL ELLER
Paolla Serra

3

YOUTUBER PRESTA DEPOIMENTO SOBRE AGRESSÃO SOFRIDA EM ORLA DA BARRA
Paolla Serra
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Denúncias sobre criptomoedas dão um salto na CVM 1

Criptomoedas 1 Valor Investe

ilíveste

o que você procura?

Denúncias sobre criptomoedas dão um salto na CVM
Este ano, até agosto, já havia 8 processos administrativos abertos na autarquia, contra a
ano de 2018 inteiro
Por Rodrigo Carro, Valor - Rio
10/09/2019 06h05- Atualizado há 3 meses

Foto: Getty Images
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o que você procura?

Na esteira da valorização do bitcoin, cuja cotação em reais quase triplicou desde o início
denúncias relacionadas a criptomoedas feitas à Comissão de Valores Mobiliários (CVI
mercado de capitais) cresce em 2019.

Até o fim de agosto, a CVM havia aberto pelo menos oito processos administrativos
para apurar denúncias contra empresas de corretagem ou investimento em moedas vir
inteiro, há registro no site da autarquia federal de apenas uma investigação aberta p
tipo.

Publicidade

Tenha acesso aos melhores fundos do mercado com a Órama

Pelo menos em três dos oito processos listados no site da CVM, as empresas já foram ai
caso da Mattos lnvesting e do Grupo Bitcoin Banco (GBB). Num quarto processo adrr
CVM encontrou "indícios de fraude na captação de recursos de terceiros, com caracterí
financeira" nas operações da Investimento Bitcoin.

A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM recomendou que o Ministério Público
comunicado acerca do processo, diante da "existência de indícios da prática de crime", n
Investimento Bitcoin.

"Há situações em que os criptoativos podem ser caracterizados como valores
mobiliários. Por exemplo, quando configuram um contrato de investimento coletivo.
Nessa situação, a oferta deve ser realizada de acordo com a regulação da CVM",
esclareceu a autarquia em posicionamento enviado por e-mail.

https://valorinveste.globo.coni/mercados/cripto/noticia/20 19/09/1 0/denuncias-sobre-criptomoedas-dao-um-salto-na-cvm.ghtm1
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o que você procura?

Investir é para todo mundo. Então deixa a gente te ajuda
Assessoria personalizada, opções para todos os perfis, comparadores de fundos e muitas outr
Faça seu cadastro. E gratuito!
Nome completo (sem abreviações)

CPF

Data de nascimento

Email

Senha (6 números não sequênciais)
*Sua senha deve conter 6 números, não use números sequênciais. não repita números (Em 111111), não utilize sua

G

riar conta)

Quando se trata somente de uma compra ou venda de moeda virtual (como o bitcoin),
competência da autarquia federal.

O processo administrativo é um levantamento preliminar de informação. A partir dessa
ou não instaurar um processo sancionador, no qual existe possibilidade de eventual res
de sanção.

Caso identifique que o assunto analisado não está na esfera das atribuições da autarqui
da competência de outras entidades governamentais, a CVM realiza o encaminhamentc
instituições competentes.

Entre os oito processos contra firmas que oferecerem produtos ou serviços financeiros
criptomoedas, cinco dizem respeito a empresas que atuam como corretoras e outras tn
oferta de investimentos supostamente lastreados em moedas digitais. Dois desses processos - que envolviam o
Bitcoin Banco e a NegocieCoins - foram unificados num só, já que ambos tratavam do mesmo assunto, informou
a CVM.

Em 31 de dezembro de 2018, um bitcoin estava cotado a R$ 14.324,42, de acordo com o Coinbase, plataforma digital
de negociação de moedas digitais com sede em São Francisco, nos Estados Unidos. Ontem, à tarde, o valor da
criptomoeda frente ao real beirava R$ 42 mil.

Em 2019, a autarquia registrava até 31 de julho um total de 152 processos abertos para investigar ofertas irregulares
no mercado de capitais. Essa atuação à margem dos mercados regulares, envolve, por exemplo, o exercício irregular
de atividade ou prestação de serviços sujeitos a prévio registro na CVM. Nesses casos, a oferta de criptoativos pode
estar presente ou não.

https://valorinveste.globo.coni/mercados/cripto/noticia/20 19/09/1 0/denuncias-sobre-criptomoedas-dao-um-salto-na-cvm.ghtm1
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"Rei do bitcoin" tem bens bloqueados após dívida
milionária com clientes

Da esq. para a dir.: Claudio Oliveira, dono do grupo Bftcoin Banco, sua mulher, Lucinara, e o jornalista Amaury Jr.
Imagem: Reprodução/Facebook

Lucas Gabriel Marins
Colaboração para o UOL, em Curitiba
19/08/2019 17h18

O empresário Claudio Oliveira, dono do Grupo Bitcoin Banco, de Curitiba (PR),
teve o sequestro de bens decretado pela Justiça na última sexta-feira (16).
Conhecido como "rei do bitcoin", Oliveira e a empresa respondem a mais de
cem processos judiciais e têm uma dívida milionária com clientes que não
conseguiram fazer saques em suas contas.
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/201 9/08/1 9/dono-grupo-bitcoin-banco-nao-pagara-divida htm
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Uma das ações foi movida pelo advogado Gustavo Bonini Guedes, que
representa clientes com cerca de R$ 13 milhões a receber. O valor total devido
pelo grupo, segundo Guedes, gira em torno de R.$ 70 milhões, mas não é
possível saber o montante exato, porque muitos processos correm em segredo
de Justiça.
O UOL entrou em contato com o Bitcoin Banco, e a assessoria de imprensa
disse que não vai se pronunciar sobre o caso. O assessor de Oliveira também
disse que não haverá pronunciamento jurídico.

Viagem marcada para a Suíça na quarta-feira
Para não ter os bens confiscados, Oliveira teria se comprometido a pagar parte
das dívidas nesta segunda-feira (19), o que não aconteceu, segundo Guedes,
que teve uma reunião com o empresário no começo da tarde de hoje.
'Ele alegou que não tem recursos suficientes e pediu um prazo maior para fazer
o pagamento. Eu disse que o prazo final seria hoje", afirmou o advogado.
Ele disse que está em contato com oficial de Justiça para retomar a busca e
apreensão dos bens, que incluem sapatos, joias, bolsas e outros objetos de alto
valor que podem ajudar a quitar as dívidas. A ação, segundo o advogado, deve
ocorre entre hoje e terça-feira (20).
O empresário afirmou que deve viajar para a Suíça na quarta-feira (21) para
visitar sua filha, segundo Guedes. O Banco Bitcoin não confirmou a informação,
nem desmentiu. O assessor disse apenas que "não há nada a respeito disso".

Investiu R$ 35 mil e não consegue sacar
Os problemas do grupo, que tem dez empresas, vieram à tona em maio deste
ano, quando usuários começaram a ter problemas para fazer saques na
plataforma. O engenheiro de telecomunicações Gonçalo Almeida, 48, é um
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/201 9/08/1 9/dono-grupo-bitcoin-banco-nao-pagara-divida htm
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deles. O português, que conheceu o grupo em maio deste ano, afirma ter cerca
de R$ 35 mil na plataforma.
"Desde então, não consigo sacar nada. Parece-me um golpe para enganar
trouxas. Não existe isso de ficar tanto tempo com o saque bloqueado", disse
Almeida, que opera com bitcoins há cerca de dois anos.

Em grupos do WhatsApp, promete devolver tudo
Desde o início dos problemas na plataforma, Oliveira tem-se pronunciado em
grupos do WhatsApp e Telegram que reúnem clientes do banco. Ele afirmou
que irá sanar todas as pendências.
Em um dos áudios, divulgado neste mês, o empresário afirmou que reconhece a
situação e disse trabalhar para resolvê-la. Disse, ainda, que os problemas estão
maiores por causa dos clientes que entraram na Justiça.
Na semana passada, clientes do grupo, que tem mais de 20 mil usuários,
segundo a Folha, fizeram uma manifestação na sede da empresa, na região
central da capital paranaense.
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VEJA TAMBÉM
Rainha da criptomoeda': A mulher que enganou milhares de investidores e depois desapareceu
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Oferta irregular de Contratos de
Investimento Coletivo (CIC)
Empresas ofertam publicamente investimentos sem prévio registro na CVM

A Comissão de Valores de Mobiliários (CVM), por meio da Deliberação CVM 826, comunica ao mercado e ao
público em geral que Atlas Serviços em Ativos Digitais LTDA, Atlas Proj Tecnologia Eireli, Atlas Services - Serviços
de Suporte Administrativo e de Consultoria em Gestão Empresarial LTDA, Atlas Project International Ltd., Atlas
Project LLC e Rodrigo Marques dos Santos não estão autorizados pela Autarquia a ofertar títulos ou contratos de
investimento coletivo cuja remuneração estaria atrelada ao resultado dos esforços das empresas na negociação de
criptoativos por meio do algoritmo intitulado "Quantum".
A CVM constatou que os envolvidos vêm oferecendo publicamente, na página https://atlasquantumcom/, e em
outras mídias, oportunidade de investimento cuja remuneração estaria atrelada ao resultado dos esforços das
empresas na prestação de serviço de negociação de criptoativos, em estratégia denominada de arbitragem, por
meio do algoritmo intitulado "Quantum". Tais oportunidades de investimento configuram Contratos de Investimento
Coletivo (CIC), nos termos do art. 20, IX, da Lei n° 6.385, e, portanto, somente podem ser ofertadas publicamente
mediante registro ou dispensa na CVM.

Determinação da CVM e sanções em caso de descumprimento
A CVM determina que todos os sócios, responsáveis, administradores e prepostos das pessoas jurídicas acima
referidas se abstenham de ofertar ao público os mencionados Contratos de Investimento Coletivo, sem o devido
registro (ou dispensa deste) perante a Autarquia, sob pena de aplicação de multa cominatória diária no valor de R$
100.000,00, sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações já cometidas antes da publicação desta deliberação,
com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei 6.385/76, após o regular processo
administrativo sancionador.

Lembre-se!
Caso receba proposta de investimento por parte dos envolvidos, entre em contato com a CVM pelo Serviço de
Atendimento ao Cidadão (SAC), preferencialmente fornecendo detalhes da oferta e a identificação das pessoas
envolvidas, a fim de que seja possível a pronta atuação da Autarquia no caso.

Mais informações
www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190813-4.htmi
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Clientes acusam corretora de bitcoin de sumir com
dinheiro
Grupo que negocia criptomoeda é alvo de 200 processos com cobrança milionária
11.ago.2019 às 8h00

dJ

EDIÇÃO IMPRESSA

(https://wwwl.folha.uol.com.br/fsp/fac-sim ile/2019/08/12/)

Diego Garcia
RIO DE JANEIRO

Um grupo especialista no comércio de

mercado.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=topicos?cmpíd=topicos)bitCOiflS

mercado.shtml?utm_source=folha&utm_mediurn=site&utm_campaign=topicos?cmpíd=topicos), considerado por
usuários como o maior do Brasil no ramo, tem sido alvo de centenas de
processos desde junho. E, em buscas nas contas bancárias, a Justiça não tem
encontrado dinheiro para ressarcir os clientes, que tentam, em vão, sacar as
quantias investidas.

A NegocieCoins foi considerada, em abril, a segunda maior do mundo em
criptomoedas (https://wwwl.folha.uoLcom.br/colunas/paínelsa/2019/04/setor-de-moedas-digitais-como-bitcoinfaz-raio -x-do-mercado.shtml) e a primeira em volume de operações entre todas as
corretoras, segundo o CoinMarketCap, que compila dados do setor.
Na ocasião, a corretora brasileira teria negociado mais de
em apenas 24 horas, montante que superaria

300 mil bitcoins

US$ 2 bilhões.

Apesar da quantia, as empresas do grupo (https://wwwl.folha.uol.com.br/tec/2018/10/bitcoin -10anos-cri pto moedas-tem - papel-de-longo- prazo-na-sociedade.s ht m I)B i tC Oifl
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Banco, do qual a NegocieCoins faz parte, não tinha fundos disponíveis em
suas contas bancárias para ressarcir os clientes, segundo processos de sete
estados vistos pela Folha.

As cerca de 200 ações, cujos valores variam de R$ 10 mil a R$ 12 milhões,
cobram a devolução do dinheiro depositado.
No Paraná, uma decisão favorável à empresa Work Consultoria determinou o
pagamento de R$ 12,120 milhões relativo a uma confissão de dívida da
NegocieCoins, que venceu e não foi cumprida.
A dívida original era de R$ 39,2 milhões, que diminuiu após acordo para
pagamento imediato —não cumprido pelo grupo Bitcoin Banco.
"Após o vencimento [da confissão de dívida] e o não cumprimento do
compromisso, todas as nossas tentativas de contato com a empresa foram
em vão. Eles simplesmente sumiram", disse Luciano Oliveira, 39, sócio da
Work Consultoria.
O relato é parecido com o de milhares de usuários
(https://wwwl .fotha.uol.com.br/mercado/201 9/07/franca-vai-aprova r-primeiras-empresas-de-criptomoedas-apos-novasregras.shtml?utm_sourcefolha&utm_mediumsite&utm_campaigntopicos?cmpidtopicos)dO grupo, que se
uniram em diversos grupos no WhatsApp e no Telegram. A Folha teve acesso
a um desses grupos. Os residentes no Paraná organizam para esta segunda
(12) um protesto na sede da empresa, em Curitiba, e distribuem modelos de
representação criminal para entregar no Ministério Público.
Em outro processo no Paraná, o juiz determinou o bloqueio de R$ 6 milhões
das contas das empresas do Bitcoin Banco, mas só encontrou R$ 130 mil em
caixa. No estado, são 154 ações.
Em outro processo no Paraná, o magistrado exigiu o bloqueio financeiro da
NegocieCoins por uma cobrança de R$ 2 milhões. Porém, só havia R$ 2.000
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nas contas bancárias. Em uma terceira execução, a Justiça só localizou R$
424.
No estado de São Paulo, são 27 processos contra o grupo, que totalizam
cobranças de cerca de R$ 3,5 milhões. As ações já atingem as cidades de
Taboão da Serra, Atibaia, Birigui, Guarulhos, Jandira, Osasco, Ribeirão Preto,
São José do Rio Preto, São Paulo e Taubaté.
Estima-se que sejam 20 mil usuários das p
utrn -sou rce=fo lha &utrn_mediurn=sfte&utrn_campaign =to picos?cmpid=topicos)latafOrmaS do
utm_source=fotha&utm_medium=site&utm_campaign=topicos?cmpid=topicos)Bitcoifl
utrn -sou rce=folha&utm_medium=site&utm _ca mpaign=topicos?cmpid=topicos) Banco, segundo clientes
disseram à Folha —a empresa não respondeu à reportagem sobre quantas
pessoas utilizam as plataformas.
O grupo tem como dono Cláudio Oliveira e é composto de dez empresas,
como a Bitcoin Banco, a Tem Btc Serviços Digitais e a Negociecoins
Intermediação e Serviços Online.
As empresas do grupo, como a Nego ciecoins, agem como intermediária na
compra e venda dessas criptomoedas, funcionando como instituições
financeiras, assim como bancos e corretoras de valores imobiliários, mas
sem serem efetivamente um banco, já que BC e CVM (Comissão de Valores
Mobiliários) ainda não têm regras sobre o tema.
Mesmo com os processos e bloqueios, as empresas do Bitcoin Banco
continuam a operar a venda de bitcoins.
Na sexta-feira (9), o Iconomia, site do grupo, mostrava que, às 11h27, a
Negocie Coins operava um volume de R$ 3,2 milhões em bitcoins, enquanto a
Tem Btc somava outros R$ 2,7 milhões.
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EMPRESA AFIRMA TER SIDO ALVO DE TENTATIVA DE FRAUDE ELETRÔNICA

Em comunicado aos clientes, o grupo Bitcoin Banco disse ter sofrido uma
tentativa de fraude. É a mesma alegação feita nas contestações às quais a
Folha teve acesso na Justiça.
A defesa das empresas diz que, em meados de maio, recebeu denúncias
anônimas que identificaram movimentações suspeitas, realizadas mediante
fraude ao sistema de saques e movimentação de criptomoedas
utm_source=folha&utm_mediumsite&utm_campaign=topicos?cmpid=topicos),

gerando suspeita de

grande prejuízo.
O grupo argumenta que, em março, uma terceira empresa passou a integrar
o modelo de negócios e compartilhar da infraestrutura tecnológica, o que
possibilitou fraude eletrônica.
"Ou seja, em algum momento um cliente usuário se conectou
simultaneamente em uma exchange [corretora] conveniada e conseguiu
fazer o 'marco zero' das fraudes' afirmou à Justiça.
Na prática, disse o grupo, "o fraudador se conectava a urna exchange com
dois computadores diferentes e, ao mesmo tempo, realizava dois pedidos de
retiradas concomitantemente, especificando como destino as outras duas
exchanges em que possuía conta, fazendo com que 200% do valor originário
fosse transferido até os destinos. Nesse ínterim, o valor originário de 100
passava a 200, sendo 50% na exchange de destino 1 e outros 50% na exchange
de destino 2".
O Bitcoin Banco diz ter pedido a abertura de inquérito na Delegacia de
Crimes Cibernéticos de Curitiba e que, após a detecção das fraudes,
modificou o modo como os saques eram realizados, o que gerou atraso na
liberação das movimentações. Assim, começaram os processos.
A Polícia Civil do Paraná disse que a investigação sobre a fraude apontada
pelo Bitcoin Banco está em andamento.
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O dono do grupo, Cláudio Oliveira, não se pronunciou.
Johnny Pablo, presidente do Bitcoin Banco, disse à Folha que a assessoria de
marketing da empresa entraria em contato, o que não ocorreu.
No dia l, a Receita Federal passou exigir que transações envolvendo moedas
virtuais sejam comunicadas ao órgão, no que foi a primeira regulação sobre
criptoativos no Brasil (https://wwwl.folha.uoLcorn.br/tec/2019/06/corn-atta-de-20-ern-uma-semana-bitcoin-

A medida foi tomada diante do diagnóstico de que as transações com
moedas virtuais têm crescido no mercado brasileiro sem o devido
acompanhamento por parte das autoridades, o que facilita a prática de
ilícitos.

sua assinatura vale muito
Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada dia. Um time com mais
de 120 colunistas. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder público,
veicula notícias proveitosas e inspiradoras, faz contraponto à intolerância
das redes sociais e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Quanto
custa ajudar a produzir esse conteúdo?

ASSINE A FOLHA (I-ITTPS;//LOG IN.FOLHA.COM.BR/ASSINATURA1'390510)

ENDEREÇO DA PÁGINA
https://wwwl.folha.uol.com.br/mercado/2 019/08/clientes-acusamcorretora-de -bitcoin- de-sumir-com-dinheiro. shtm1
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Operação no DF investiga esquema de pirâmide financeira com moeda digital - 21/09/2017 - UOL Economia

A Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagraram
nesta quinta-feira (21) a operação Patrick, contra a empresa Wall Street Corporate, investigada por suposto
esquema de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos e por
crime de pirâmide financeira por meio do uso da moeda digital Kriptacoin.
Nesta manhã estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão no
Distrito Federal, Águas Lindas e em Goiânia. Por meio do Twitter, a Polícia Civil informou que o esquema
pode ter movimentado R$ 250 milhões.
A 1a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon). do MPDFT informou que as fraudes
podem gerar prejuízo a 40 mil investidores, que eram convencidos a aplicar dinheiro na moeda digital. A
organização criminosa atuava por meio de laranjas, com nomes e documentos falsos.

Dólar, libra, rublo: de onde vêm os nomes das rruci.

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/201 7/09/21 /operacao-no-df-investiga-esquema-de-piramide-financeira-com-moeda-digital.htm
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Proposta incrível
Recebeu convite para investir em um clube de bitcoin? Então fuja, porque é golpe
COLAORACZ

TÉO TAKAR
O JOL M SO PAUL'

A valorização surpreendente cio btcoin. de mais de 1.000% apenas no ano passado. fez explodir o número de golpes que usam a
cripiornoeda para atrair investidores desavisados. São supostos fundos. clubes de investimento ou grupos de ajuda mútua. Todos
prometem ganhos espeLacuIaies para quem decide aderir ã"proposta' cie ínvestft'nentõ.
Na verdade, iraia-se de unia nova roupagem para um velho goip.e: a pirâmide financeira.
Especialistas, estimam que há mais de 100 casos suspeitos em atividade no Brasil hoje. No mundo, as possíveis fraudes chegan5.000, Nesta semana, autoridades dos Estados Unidos conseguiram fechara BitConnect. um suposto sistema anônimo de
1116
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empreslirno de criptomoed2s. No Brasil, em setembro, fui descuoei td a traue ua farsa moeda IIpcoin.
Veja nesta matéria os nomes de algumas empresas e silos suspeitos de praticarem esse tipo de golpe no Brasil o no mundo.
Aprenda como identificar um possível esquema criminoso e, principalmente, como investir em bitcoíns de forma legal e segura.

Receita: convite de amigos, seguidores nas redes e PowerPoint
Propostas de investimento tentadoras de supostos fundos ou clubes de hitcoin têm circulado pelas redes sociais e nas conversas
no escritório ou na faculdade.
Em geral, as pessoas ficam sabendo da proposta por meio de algum colega ou amigo de trabalho que entrou recentemente no tal
investimento promissor, que garante que a aplicação está rendendo de forma meteórica e tenta convencer você, a todo custo, a se
juntar ao clube ou fundo. Ë exatamente assim, na base do boca-a-boca, que os golpistas conquistam novos investidores. O seu
colega ou amigo provavelmente não faz ideia que caiu em um esquema criminoso.

Seguidores nas redes e eventos com PowerPoint
ropo
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Pra da mais veracidade à proposta, os fundos ou clubes usaui pagiJds uu Ecbuuk com milhares de supostos seguidores,
muitos deles vítimas do golpe. Também recheiam o YouTube com vídeos explicativos e mantêm sites com áreas de perguntas e
respostas. As informações fornecidas, porém, são quase sempre incorretas ou incompletas,
A ousadia não para aí. Os golpistas também promovem grandes encontros em auditórios, teatros, hotéis e centros de convenções
para fazer as pessoas acreditarem que aquele grupo de investimento realmente existe, não é uma fachada, Desenvolvem
apresentações convincentes em PowerPoint, aproveitando o interesse que a simples menção da palavra bitcoin tem despertado
nas pessoas nos últimos meses.

Dizem que é marketing multinível, mas é pirâmide disfarçada
Os supostos clubes e fundos têm uma grande preocupação de tentar convencer os futuros "sócios" de que a proposta não é uma
pirâmide Financeira. Tanto nas apresentações em video ou presenciais, como nos sites, os golpislas costumam ter o cuidado de
mostrar esquemas de supostas bonificações para quem trouxer mais pessoas para o grupo.

CC

Atualmente, os golpistas têm usado muito os conceitos do marketing multinível para mascarar a
pirâmide.

Alan De Genaro, professor da FENUSP
O rnarketing multinivel, ou marketing cio rede, é uma ferramenta legal, usada principalmente por grandes empresas de venda portaaporta. corno Avon e Natura. Basicamente, consiste em um programa de bônus e promoções de cargo para quem tem bani
desempenho nas vendas ou quem consegue recrutar novos vendedores.
"No marketing multinivel, os ganhos vêm principalmente da venda dos produtos. Nos EUA. há unia regra que estabelece que pelo
menos 70% da receita seja proveniente das vendas. Caso contrário. teremos unia pirâmide, ou seja, unia estrutura que é mantida
basicamente pelos investimentos feitos pelas novas pessoas que entram no esquema", diz De Genaro.

CC

Se a proposta do tal investimento diz que você vai ganhar mais se trouxer um número maior de
convidados para participar do grupo, pode ter certeza de que se trata de uma pirâmide.

Guto Schiavon, da corretora de bitcoins Foxbit
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Retorno garantido? Não existe, afirmam especialistas
As supostas propostas de investimento costumam apresentar projeções de rendimenlo tentadoras, corno 1% ao dia ou 30% ao
mês. Além disso, geralmente võm acompanhadas da expressão retorno garantido.

CC Desconfie de qualquer empresa que prometa investimento em bitcoin com 'retorno garantido'. O
bitcoin é uma moeda virtual e, como qualquer moeda, está sujeita a oscilações, para cima e para
baixo.
Galeno Garbe, diretor da corretora Mercado Bitcoin
'Antes de fechar qualquer negõcio, procure pesquisar ao máximo a reputação da empresa com a qual você está negociando ou
investindo', diz Garbo.

C

No mundo dos investimentos não existe isso de "retorno garantido". Qualquer investimento está
sujeito a riscos, ainda mais em um mercado extremamente volátil, como o do bitcoin.

Guto Schiavon, fundador e diretor da corretora Foxbit

C O bitcoin é um investimento de altíssimo risco, maior até do que investir em ações. Portanto, se você
nunca investiu em ações, não se aventure com bitcoins porque estará sujeito a perdas. É preciso
entender os riscos envolvidos.
Aan De Ganam, professor da FEA/USP
O bitcoin já se desvalorizou quase 50% desde o pico de preço atingido em dezembro e hoje está na casa dos USS 10 mil.

ropo
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Fundos estão proibidos de investir em bitcoin no Brasil
No começo de janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proibiu todos os gestores e administradores de fundos cio
investirem em bitcoins ou outras criptomoedas. 'As criptomoedas não podem ser qualificadas como ativos financeiros (...). Por essa
razão, sua aquisição direta pelos fundos de investimento regulados não é permitida", disse a entidade.
A CVM é o õrgão cio governo responsável por autorizar e fiscalizar o funcionamento de fundos e clubes de investimento e também
por permitir a negociação no Brasil cio qualquer ativo financeiro, como ações. dólar e ouro.
Embora a Bolsa de Chicago. nos EUA. tenha sido autorizada recentemente a oferecer contratos futuros baseados no preço do
bitcoin. a CVM considera que há questões juridlicas sobre as criplomoedas que ainda precisam ser esclarecidas, antes de liberar
sua negociação no Brasil para grandes investidores, corno bancos e fundos.
"Em relação a tal investimento, há ainda muitos outros riscos associados ã sua própria natureza (como riscos de ordem cIo
segurança cibernética e particulares de custódia), ou mesma ligados ã legalidade futura de sua aquisição ou negociação", avalia a
CVM
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MinerWorld: Que tal minerar bitcoins no... Paraguai?
Autoridades do Brasil e do Paraguai estão atrás dos responsáveis pela MinerWorld, uma suposta empresa de mineração de
bitcoins que afirma ter sede em Ciudad dei Este, no Paraguai, e unidades de produção na China. A empresa mantinha escritório no
Mato Grosso do Sul, onde atraia novos sócios.
A MinerWorld prometia aos seus investidores. retornos de até 100% sobre o valor investido, além de bônus para quem indicasse
novos investidores. O site da empresa (minerworld.com.br) ainda está funcionando, mas o item plano de negócios" não está mais
acessível.
"Minerar bitcoins é um processo que envolve computadores potentes e um gasto enorme de energia. Você precisa ter uma estrutura
muito grande. Não é tão rentável quanto parece, Além disso, você está sujeito ás oscilações de preço do próprio hitcoin', afirma o
professor Alan De Genaro. da FEA/USP
Em agosto do ano passado, o Ministério Público Federal (MPP) apresentou denúncia contra a MinerWorld pela possível prática de
pftârnHa financeira, o que caracteriza ':rime contra a n':ononiia popular.
rQpo
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A MneçWorId afirmava ter autorização da Comissão de Vaiores FviobiIiiioS do Prdguai para operar no pais. A CVM paraguaia
divulgou comunicado, em outubro, alertando que não concedeu nenhuma autorização à empresa (veja aqui o comunicado original,
em espanhol).

AirBit Club oferece 'pacotes" de até US$ 63 mi

7116

18/12/2019

Proposta incrível 1 UOL Economia

O AirBit Club (airbitcjub-br.com/) se auto intitula como o maior clube de investimento em bftcoins do mundo. A empresa afirma ter
sede no Panamá, um conhecido paraíso fiscal, No Brasil, "consultores de investimento fazem o papel de representantes do AirBit,
que não tem escritório no pais. Eles agem principalmente no Rio Grande do Sul e na Grande São Paulo.
Os consultores oferecem 'pacotes" de investimento que vão de USS 250 até US$ 53 mil. O dinheiro é depositado na conta pessoal
do consultor, que fica responsável por fazer a troca por hitcoins e o envio para o AirBit Club no Panamá.
Segundo o site do AirBit Club, os ganhos da empresa são gerados a partir de operações de arbitragem na compra e venda de
hitcoins nas principais plataformas de negociação em todo o mundo. As promessas de retorno variam de 40% a 140%.
dependendo do tamanho do investimento. E quanto mais amigos levar para o clube, maior também será a participação nos bônus e
premiaçõés.
"Arbitragem é uma operação em que o ganho geralmente é da ordem de centavos. Você precisa ter uma equipe especializada e
uma estrutura grande para tornar o negócio viável. Ë algo que. normalmente. só os grandes bancos têm. Não é razoável acreditar
que um grupo de pessoas consiga tirar um lucro tão grande fazendo arbitragem", afirma o professor Alan De Genaro, da FEA/USP
Ele chama atenção ainda para o fato de o AirBit Club estar sediado fora do Brasil. "Se, de fato, eles estiverem no Panamá, será
muito mais difícil para o investidor reclamar e receber seu dinheiro de volta, caso aconteça algum pi'oblema. Não adianta recorrer á
Justiça brasileira."
Nas redes sociais e no site Reclame Aqui. há reclamações cio investidores que não conseguiram sacar os valores aplicados ou que
sofreram algum tipo de desconto, não informado previamenle. para realizar o saque.
"Esse é um problema típico de pirâmides financeiras. As regras para retirar o dinheiro nunca são claras. E a chance de a pessoa
não conseguir reaver o valor aplicado é grande". diz o professor da FEA/SP
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BRASIL

MMM Brasil: versão tupiniquim de pirâmide russa
Há golpes de pirâmides para todos os gostos e bolsos. E até para pessoas que gostam de insistir no erro, mesmo quando o próprio
golpista diz para quem quiser ouvir que se trata de uni golpe.
Na MMM Brasil (brazil-mmm.neVptlwhat is mmm/). por exemplo, com apenas R$ 50 já é possivel fazer parte da `comunidade onde
as pessoas ajudam umas ás outras". A MMM afirma em seu sue que não é um banco e que as transferências ocorrem entre
pessoas fisicas. Não há uma entidade centralizadora.
'Todos os fundos transferidos aos outros participantes são a sua ajuda oferecida por vontade própria a outro participante, de forma
absolutamente descompromissada.' A orientação do site é que as transferências entre os associados sejam feitas em bitcoins.
Dessa forma, cada associado ganha um "bônus extra" a cada operação.
A MMM Brasil (que também aparece com a grafia MMM Brazil, com z") é a versão tupiniquira da pirâmide criada pelo matemático
russo Sergei Mavrodi oro 1994. Acontece que a MMM russa desmoronou naquele mesmo ano, depois de prejudicar 10 milhões de
pessoas.
ropo
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Não satisfeito. Mavrodi relançou o golpe em 2011, mas, dessa vez, ele mesmo alertou que se tratava de uma pirámide. Ainda assim,
conquistou mais de 15 milhões de adeptos na Rússia em apenas um ano. Seu projeto" ganhou versões em vários países e. mais
recentemente, foi adaptada para incluir o bitcoin nas transferências que 'ajudam" os associados.

Golpistas da kriptacoin desfilavam de Ferrari
Um caso desmascarado recenlemente no Brasil e que ganhou notoriedade na midia foi o do kripcoin. Os golpistas chegaram a
gravar um vídeo a bordo cio uma Ferrari para mostrar aos clientes como a empresa estava progredindo.
Eles inventaram uma moeda virtual falsa, o kriptacoin. prometendo a quem investisse nela ganhos de 1% ao dia. quase 55 vezes
mais do que rende a poupança. Além disso. criaram duas empresas. a Wall Street Corporate e a agência Kriptaexpress. que
ficariam responsáveis por operar os kriplacoins.
O silo do grupo informava que a rentabilidade da moeda virtual era proveniente da "Bolsa de Wall Streetr. Além do erro na grafia
correto é"Street. com um "te apenas). a informação era falsa A Bolsa de Nova York (NYSE. na sigla em inglês) não negocia
10116
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criplornoedas.
Cerca de 40 mil pessoas foram enganadas pólo grupo, que movimentou RI 250 milhões, segundo a investigação da Policia Civil do
Distrito Federal e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

"TExchanges" são as instituições mais seguras para negociar bitcoins
A forma mais segura de investir em bitcoins no Brasil hoje é comprar a criptomoeda em 'exchanges", como são conhecidas as
corretoras que negociam bitcoins (veja aqui quais as principais exchanges que atuam no país).
"Quem quer mexer com o bitcoin deve evitar, ao máximo, a participação de intermediários. O jeito mais seguro de negociar bitcoins
é operar diretamente com a moeda, nas exchanges", afirma Galeno Garbo, diretor de segurança cibernética da excbange Mercado
Bitcoin (www.mercadobitcoin.com.br).

Organização relata mais de 5000 casos de fraudes no mundo
No mundo, há relatos de pelo menos 5.000 sites suspeitos de promoverem fraudes e golpes usando o bilcoin e outras
criptornoedas como pretexto. O levantamento é cio site Badbitcoin ProJect. uma organização sem fins lucrativos que existe desde
2014 e conta com apoio de voluntários anônimos de vários países.
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No Brasil, uma centena de sites e empresas são suspeitos
Kriptacoin. Hashcoin. NOtscoin. XCoin. Mklcoin. MinerWorld. AlcaLeia Investimentos. Maximus Investidores ou Maximus Digital.
AirbitClub. ATM Com. TradeCoinCluh (TCC). D9Trader Esportivo. TelexbiL MMM Brasil. Bitconriect.
Esses são apenas os nomes mais conhecidos da lista de suspeitos de fraude no Brasil. Ao todo, são mais de 100 sites e empresas
que escondem esquemas de pirâmides e outros tipos de fraudes, utilizando bitcoin como fachada.
A lista foi elaborada pelo site Guia do Bitcoin, que cruza as informações internacionais do Badhitcoin Prolect com as denúncias de
casos suspeitos recebidas de pessoas de todo o Brasil. Muitos dos golpes têm origem no exterior e uma 'filial' brasileira que replica
o mesmo modelo, como o AirDit Club.
Alguns casos já foram desmascarados pela policia, como a kriptacomn: outros ainda estão em investigação, mas há fortes indicios
de práticas ilegais, segundo os especialistas em crimes financeiros.

Veja a lista completa de empresas e sites suspeitos
5 Siar Minirig
Adscash
Adsply
AirBit Club (antiga Wcm777)
Alcateia Investimentos (Ou Maximus Investidores)
Ajuda Bitcoin
Am azon Hash .com
ATMCoin (ou ATM Com)
AWS Mining
AuroraMine
Bit Oporturiity
BitCash Que (bitcashl.com)
Bitctub Advantage
Bitsbloclçchain.net
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Bftcoin For You (não confundir com a exchange Bitcoin to You, que e séria)
Bitcoin Forever Club
Bitcoin Mais
BitcoinTask
Bitconnect
Bitcosrnos.biz
Bica Co in .com
Bitmoedas.org (envolvido com a MMM Brasil)
BitOarden
Biliscoin .com
BitOfertas (ligada à MinerWorld)
BitShower
Bitxcube
Biznet
BftNewOrdor
Bracorisulioria .com
Brokerbets
BR Mine
BTCCIock.io
Btcinvestirnen ios.co.za
Btcinvestimenios.com .br
Btctradefare.org
CCBBMLM (cryptoinvest.ccbmlrncom)
CicloBTC
Cred Club
Coin-lite.corn
Coingatliercom
ConceptBit
CryptoinvesLcom .br
Cryptogold.com
DavorCoin
09 Clube de Empreendedores (ou 09 Trader Esportivo)
Doar Onlíne
DoublerBTC
DreamDonation
Dreams Place International
Ecoinplus
Fullomm
GeLiycoin
GoldCoin (goldcoinl.co)
Gold Machine
Gladiacoin
GlobalCred (globalcred.co)
Gubits
HashRev
HexaMining
Hihridos.club
Hei Gold Com
7 Group
Jockey Bit
1 ncloud e
iMouvin
Kit Mine
LCF Com
13116

18/12/2019

Proposta incrível 1 UOL Economia

MinerWorld (ou Miner. 350)
Miner Bariks
MCash (falsa moeda da MinerWorld)
MMM Brasil (ou MMM Brazil)
minerarblc.corn.br

mmm ajudamutua com
Monexchan
My Trader Com
Mundial Bit ou Mundialbit.corn
NetsCoi o
Newcoin Blue
NewHupeX

Onlinebftz.com
Opporlunity Coins
Options Cooper
Pliacenel
ProspertyClube
Rapid Miners
RendaBitcoin
Redehitcoin,com (promove a AirBit Club)
Sistema Super Bit
SmartCoinCluh.com
Sierra Hash
Sizawe
STM Investimentos
STMBit Exchancje
TelexBit
TIPSCIube
Trade Coin Club (TCC)
Trader Clube (Traderclube.com )
TwiceCoin (novo nome da Gladiacoin)
US(-TECH
VeloxiO
Virtual Place
Vozex
WC3 Club
W3 Coins
Webilcoin.comhr (promove a MinerWorld)
WalletPlus
Winnex~
Winvest
World Exchange (Worldcoinex.net)
Yourbitcoinbankercom

Fonte: Guia do Sitcoin

Veja a lista de falsas moedas criadas e manipuladas por esquemas de
pirâmides
Kriptacoin (criada pela Wall Street Corporate)
Mktcoin (Paydiamond)
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