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Prezadas(es) Senhoras(es),
Por favor recebam a manifestação da Associação Brasileira de Cri ptomoedas e Blockchain - ABCB, em
arquivo anexo, contendo informação relevante para o caso, relativa recente decisão da Justiça da
Coréia do Sul sobre o encerramento de contas correntes de corretoras de cri ptomoedas.
Solicita-se juntada da manifeetação aos autos do Inquérito Administrativo n° 08700.003599/2018-95.
Atenciosamente,
Fernando de Magalhães Furlan, presidente da ABCB

P.S. Solicitamos o especial obséquio de que todas as notificações sejam também enviadas aos e-mails
(endereços eletrônicos): f.furlan©globo.com, furlan©abcb.in e emilia©malgueirocampos.com. br.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE-GERAL DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE

Ref.: Inquérito Administrativo n° 08700.003599/2018-95

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIPTOMOEDAS E BLOCKCHAIN - ABCB, já
qualificada no presente inquérito administrativo, pede vênia para, por meio de seu diretor
presidente e advogada, abaixo assinados, juntar aos autos informação relativa à recente
decisão judicial proferida na Coréia do Sul que garantiu o direito a corretoras de criptoativos (criptomoedas) a manter contas bancárias, mesmo à revelia do interesse dos
bancos, situação semelhante aos caso dos presentes autos.
A imprensa internacional especializada' ofereceu ampla divulgação à notícia do início
deste mês de novembro de 2018 de que um tribunal da Coréia do Sul julgou que a decisão
de um banco comercial de parar de oferecer serviços bancários a uma Exchange
(corretora) de criptomoedas era ilegal e, portanto, deveria ser rechaçada.
De acordo com a 501Divisão de Assuntos Civis do Tribunal Distrital Central, a decisão
do banco comercial sul-coreano Nonghyup de deixar de oferecer serviços de depósito e
saque para a corretora de criptomoedas Coinis era injusta e ilegal. O Judiciário sul-coreano
entendeu que o Banco Nonghyup não poderia bloquear as transações da Corretora Coinis
com base apenas nas diretrizes do governo contra a lavagem de dinheiro.
O banco sul-coreano havia alegado que baseara a sua decisão nas diretrizes contra a
lavagem de dinheiro emitidas pelo regulador financeiro do país, a Financial Services
Commission (FSC), segundo um relatório da Zdnet Korea2 .

Dentre outras, as matérias a seguir tratam do assunto:
1. BITCOIN EXCHANGE NOVEMBRO 03, 2018 10:30 CET. At: https://www.ccn.com/southkorean-court-rules-banks-action-to-end-bankirig-services-to-cryrto-exchange-illeqal/
2. BITCOI N. COM - News. At: https://news. bitcoin.com/korean-court-ruies-cryptocurrencyexchan.qe-ban
3. CRYPTOI NVESTOR. AS IA. At: httrs://www. cryrtoinvestor. asia/south-korean-court-rules-infavou r-of-cryijto-exchanqe/
2

A Zdnet Korea é uma publicação especializada em tecnologia e faz parte do conglomerado de
informação CBS. At: https:llwww.zdnet.com/about/
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Para os representantes da demandante (Corretora Coinis), a decisão do banco de
interromper o fornecimento de serviços bancários à plataforma de negociação de ativos
criptográficos (Exchange) constituiu uma quebra de contrato. Isso porque as duas partes
já tinham um acordo comercial que o banco desconsiderou. Para eles: 'corretoras de
criptomoedas, por padrão, têm o direito de livremente depositar e sacar valores em
grandes bancos na Coréia do Sul, e o término abrupto de relacionamento comercial e
prestação de serviços pelos bancos, sem evidência ou justificativa suficientes, caracteriza
quebra de contrato".
O Portal de notícias Digital Daily escreveu ainda que: "este caso é significativo na
medida em que a decisão judicial aponta que a regulamentação indiscriminada contra
corretoras de moedas virtuais deve ser evitada na ausência de fundamentos legais".
Embora a ação de Nonghyup tenha sido declarada ilegal somente agora, a decisão
não foi totalmente inesperada, especialmente considerando que aquele banco comercial
sul-coreano já havia sido alvo de reguladores no passado recente quanto as suas relações
comerciais com plataformas de comércio de criptomoedas (exchangeslcorretoras).
No início do ano de 2018, os bancos comerciais que prestam serviços bancários às
corretoras de criptomoedas no país asiático foram submetidos a um exame minucioso dos
órgãos reguladores que pretendiam reprimir as negociações especulativas e a lavagem de
dinheiro. E o banco Nonghyup figurou com destaque entre os seis bancos que estavam
sendo objeto da investigação. Os outros bancos coreanos foram o Korea Development
Bank, o Industrial Bank of Korea, o Shinhan Bank, o Kookmin Bank e o Woori Bank.
Três meses depois, o Banco Nonghyup também estava entre os três bancos que a
Comissão de Serviços Financeiros e a Unidade de Inteligência Financeira da Coréia do
Sul indicaram que passariam por inspeções on site (in loco) com relação aos serviços que
eles ofereciam às corretoras de criptomoedas.
Assim como na investigação anterior, esta última estava sendo conduzida para
assegurar que aquelas instituições financeiras aderissem às regras do Know-Your-Client
(KYC) e do Anti-Money Laundering (Contra a Lavagem de Dinheiro). Os outros dois
bancos eram o Hana Bank e o Kookmin Bank.
A Coinis não é a primeira corretora de cripto-ativos sul-coreana a sofrer com o
Nonghyup Bank. Em agosto de 2018, aquele banco comercial sul-coreano se recusou a
renovar um contrato com a corretora de criptomoedas Bithumb. Isso aconteceu dois meses
após a corretora ter sido hackeada e moedas criptografadas no valor de aproximadamente
trinta milhões de dólares estadunidenses terem sido roubadas de uma carteira digital de
cripto-ativos (hot wallet).
À época, o Nonghyup Bank alegou que a sua razão para não renovar o contrato era o
"desleixo" por parte da Corretora Bithumb: "decidimos não renovar o contrato porque o
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Bithumb ainda tem problemas em proteger os consumidores e as informações e impedir a
lavagem de dinheiro", alegou um funcionário do banco.
A mais recente vitória da Corretora Coinis contra o Banco Nonghyup deverá retirar a
pressão dos bancos sobre as corretoras de cripto-ativos, pois algumas corretoras que não
procuraram a Justiça tiveram que se submeter às determinações do banco. Agora parece
que as coisas estão mudando na Coréia.
De São Paulo para Brasília, 06 de novembro de 2018.

FERNANDO DE MAGALHÃES FURLAN
Diretor Presidente da ABCB

EMÍLIA MALGUEIRO CAMPOS
OAB/SP 148.794
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