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Prezado(a) Senhor(a),

Em referência ao questionamentos feitos no Inquérito Administrativo no 08700.003599/2018-95,
apresentam-se as respostas em anexo (PDF).
Em complemento ao conteúdo das respostas enviadas anteriormente (09.10.2018 - documento acostado sob
o número de protocolo 0535211 do CADE).
No mais, frisamos o pedido que todo contato de agora em diante seja realizado exclusivamente em nome de
Evandro Camilo Vieira, advogado da Braziliex Moedas Virtuais LTDA ME, telefone +55 119 9890- 3235,
e-mail: e. carnilo(ãc2law.io

Permaneço à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente,
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Questionário
1. Informe o contato completo com a sua empresa- nome, cargo, endereço,
telefone e e-mail de:
1.1.

Responsável pela resposta a este questionário, de maneira a possibilitar
o contato desta Superintendência- Geral caso seja necessário algum
esclarecimento adicional;
R.
Responsável: Evandro Camilo Vieira, OAB/SP 237.808
Cargo: Advogado, (representante legal da Empresa)
Tel: 11-9 9890-3235,
e-mail: e.camilo@c21aw.io

1.2. Responsável pela empresa, ou procuradores legalmente autorizados,
para recebimento das comunicações oficiais do Cade relativas a este
Inquérito administrativo.
R. O mesmo da pergunta anterior.
2. Descreva brevemente a atuação de sua empresa e aponte quais os códigos de
Classflcação Nacional de Atividade Econômicas (CNAE) declarados de suas
atividades principais.
R.
Empresa cuja a razão social é BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA-ME,
CNPJ: 27.433.963/0001-35, com as seguintes atividades:
Uma Plataforma digital (https://braziliex.com) que atua como um (marketplace)
para intermediação de compra e venda ativos digitais criptográficos
(criptomoedas e tokens em blockchain). Em linhas gerais o cliente se cadastra
abre uma conta (carteira digital denominada "wailet"), para negociar compra e
venda de ativos digitais. A empresa Braziliex atua como "escrow", oferece um
ambiente seguro para compradores e vendedores negociem entre si, longe de
ação de hackers ou de fundos advindos de origens duvidosas. A atividade se
resume a:
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1. receber transferências bancárias dos compradores e transferir os recursos
aos vendedores, e simultaneamente
2. receber criptoativos de vendedores e os transferir aos compradores, com
uma pequena porcentagem, da transação, a título de comissão comercial
pela intermediação.
a. código e descrição da atividade Econômica Principal:
(74.90-1-04- atividades de intermediação e agenciamento de
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.)
b. Códigos e descrições das atividades econômicas secundárias:
63.19-4-00- Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
informação na internet;
62.01-5-001- Desenvolvimento de programas de computador sob
encomenda;
77.33-1-00- Aluguel de máquinas e equipamentos para
escritórios).
3. Liste todos os bancos em que a sua empresa, atualmente tem conta corrente aberta.
Indique, para cada uma das contas abertas e bancos, se a conta está aberta em
função de liminar obtida na justiça e a data (mês e ano) da liminar.
R. Atualmente a empresa possui contas bancárias em virtude da concessão da tutela
antecipada nas instituições bancárias SICOOB, Bradesco e Safra.
Conta Banco Sicoob
No banco a conta no banco SICOOB foi aberta em junho de 2017 conta corrente n°
12.116-9 agência 4327. Contudo em meados de 20 de junho 2018 recebeu notificação
do banco, assinado por Carlos Duarte (superintendente da SICOOB),
comunicando-lhe que em 30 dias sua conta seria encerrada, pelo motivo "desinteresse
na manutenção da conta". A BRAZILIEX tentou esforços para manutenção da conta
com explicação sobre a operação da BRAZILIEX, pedido de esclarecimentos sobre os
motivos de encerramento da conta, pedido de abertura para diálogo e demonstração da
necessidade premente da manutenção da conta. Por outro lado a Cooperativa foi
impassível e manteve os termos do comunicado de encerramento.
Em face do ocorrido no dia 28/06/2018 fora proposto ação inibitória proc. n°
0020556-46.2018.8.19.0209, com pedido liminar deferido 09/07/2018, para que o
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Banco se abstenha do encerramento, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (hum mil
reais). Até a presente aguarda-se prolação da sentença judicial de primeiro grau.

Conta Banco Safra
No início de 2017 a foi aberta a conta corrente n° 12.116-9 no Banco Safra. Contudo
em 19 de outubro, a empresa BRAZILIEX, recebeu notificação comunicando-lhe que
em 30 dias sua conta seria encerrada, sem justificativa para tal conduta.
Em 26/11/2018 a empresa protocolou ação inibitória proc. n°11875-92.2018.8.26.0100
com pedido de liminar, que fora indeferida pelo juízo de primeiro grau. No dia
17/12/2018 a empresa protocolou Agravo de instrumento para reparo da decisão da
liminar, o qual aguarda-se julgamento.
Até a presente aguarda-se a prolação da sentença, com o possível deferimento da
manutenção da conta corrente da BRAZJUIEX.
Conta Banco Bradesco
A conta corrente no Banco Bradesco foi aberta em meados de 2017 na agência 108-2 e
conta corrente 5713-4, porém em 2 de junho de 2018 a BRAZILIEX recebeu
notificação comunicando-lhe o seu encerramento em 30 dias. Contudo, o referido
comunicado possui prazo inferior ao estabelecido pelo BACEN, o documento emitido
em 23/05/2018, recebido em 02/06/2018, com data prevista para efetivar o
encerramento em 06/06/2018.
Ao procurar o banco para saber o motivo o encerramento já que estava cumprindo
com os termos da abertura da conta. Foi informada pelo gerente do Banco Bradesco
que não havia mais interesse da instituição em manter a conta aberta.
Em 04/08/2018 fora protocolado ação inibitória proc. n° 1069922-78.2018.8.26.0100
com pedido de liminar o que foi indeferido. A BRAZILIEX interpôs recurso de
agravo de instrumento para revisão da decisão, o que foi deferido em parte para
consignar que o Banco Bradesco possa encerrar a conta respeitando o prazo de 30 dias
estipulado pelo BACEN.
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Em sentença o processo fora julgado improcedente, acatando a defesa do Banco para
encerramento da conta, não se conformando a BRAZILIEX interpôs recurso de
Apelação do qual aguarda-se julgamento.

4. Liste todos os bancos em que a sua empresa teve a conta corrente encerrada.
Indique, para cada uma das contas encerradas e bancos, se a iniciativa de
encerramento foi do banco, qual o motivo e qual a data (mês e ano) do
encerramento
Atualmente a empresa teve a conta encerrada no Banco Itaú, pelos motivos expostos:
Conta Banco Itaú
O representante legal da empresa Marcelo Rozgrin, responsável pelo gerenciamento
da conta no Banco Itaú agência 0081, conta corrente 14542-7, foi surpreendido em
maio/2017 que sua conta bancária seria inexplicavelmente encerrada.
Mesmo sem receber qualquer documento formal, muito menos sem ter sido notificada,
a Sr. Marcelo tentou contato com o banco Itaú no sentido de rever a presente situação,
sem contudo, lograr êxito. Os prepostos do Banco informaram que não sabiam a razão
do encerramento e que o banco não seria obrigado a explicar.
Motivo pelo qual a empresa ingressou com ação judicial em 05/12/2017, contra o
Banco Itaú, processo judicial n° 1119076-2017.8.26.0100, com o objetivo de manter
ou reabrir a conta corrente, além da indenização por danos materiais ou morais
advindos do encerramento prematuro da conta.
O supracitado, processo, no entanto, foi extinto sem resolução do mérito em 13 de
agosto de 2018, dando ensejo ao renovado interesse processual na propositura da
demanda proc. n° 1002343-79.2019.8.26.0003 em 10/03/2019, cuja o pedido de
liminar para reabertura fora indeferido em 09/04/2019.
Em 10/06/2019, foram proferida sentença com improcedência da ação. Onde a
empresa aguarda abertura do prazo recursal para segunda instância, desta forma a
conta permanece encerrada desde então.
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Ressalta-se que o prejuízo do fechamento da conta, impactou todas as operações
comerciais da plataforma na medida que a maioria dos clientes detém conta corrente
no Itaú e os custos de transação eram menores entre transferências para o mesmo
Banco.
No mais, importante ressaltar em análise a documentação do Inquérito Instaurado n°
208700.003599/2018-95 em manifestação ao CADE, o banco Itaú informa que "todos
os encerramentos foram precedidos de notificação e demais procedimentos previstos
em contratos e na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco
Central do Brasil". Contudo, no caso da empresa BRAZILIEX não foi enviado
qualquer aviso ou notificação do encerramento conforme disciplina, a Circular
BACENn° 3.788/161 .
Conforme a situação narrada do caso da BRAZILIEX, o Banco informa na resposta do
ofício 2488/201/, que diante de movimentação suspeita ou de inconsistência de dados
do cliente o banco inicia processo de investigação, e requisita informações,
esclarecimentos e comprovações do clientes. IMPORTANTE RESSALTAR QUE
ATÉ A PRESENTE O BANCO NUNCA SOLICITOU INFORMAÇÕES para
empresa BRAZILIEX, de qualquer irregularidade, ou qualquer conduta ilegal, que
justificasse o encerramento da conta da empresa.
5. Liste todos os bancos que recusaram abrir conta corrente para sua empresa.
Indique, para cada uma das recusas e bancos, qual o motivo e qual a data (mês e
ano) dessa ocorrência.
R.
Não houve tentativa em outro banco.
6. Explique, se for o caso, eventuais impactos em sua empresa nas situações de
encerramento de conta corrente ou da recusa de abrir conta corrente. Descreva
quais as ações tomadas por sua empresa nessas situações.
R.
Resumidamente, os prejuízos foram:
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1) Diminuição do faturamento em decorrência da redução de contas bancárias,
acarretando barreira de entrada para novos clientes;
2) Aumentos dos custos operacionais em decorrência da impossibilidade de
transações entre os mesmos Bancos;
3) A redução de clientes realizando depósito na empresa diminui a liquidez dos
ativos transacionados na plataforma e, consequentemente, reduz o faturamento
da BRAZILIEX, já que a forma de geração de receita é oriunda das taxas
cobradas entre as transações;
4) Custo adicional para contratação de advogados para defender os interesses da
empresa em face do abuso de direito praticado pelos Bancos;
5) Dano a imagem em relação aos consumidores já que o encerramento de conta é
associado ao cometimento de práticas ilícitas, quando na verdade sequer há
justificativa concreta ou direcionada para encerramento da conta diante de farta
evidência de que os encerramentos foram movimento institucional contra as
Exchanges e Fintechs que trabalhavam com elas;
6) Embaraços na estruturação e manutenção dos controles de combate a lavagem
de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
7) Diminuição de valuation da empresa em razão de fatos que sensibilizam
negativamente investidores;

Como se vê, portanto, diversos são os prejuízos sofridos pela BRAZILIEX diante do
encerramento de suas contas bancárias unilateralmente, pois isto impacta diretamente
na execução das suas atividades empresariais.
Como bem mencionado, no seu modelo de negócio trata-se de plataforma digital para
intermediação de compra e venda de ativos digitais (criptomoedas e tokens), e a
BRAZILIEX APENAS aceita transferências bancárias nas suas operações. Tal
conduta está pautada na sua política de compliance e lavagem de dinheiro. Com isto, o
acesso bancário é IMPRESCINDÍVEL para sua atividade. A perpetuar a conduta
anticoncorrencial, vedado pela lei n° 12.529/11, das Instituições bancárias fatalmente
levaria a BRAZILIEX e outras corretoras do setor o encerramento de suas atividades.
Destaca-se ainda que o recebimento de recursos originados de contas bancárias dos
clientes é o padrão do MERCADO de intermediação de compra e venda de moedas
virtuais e visa segurança e agilidade nas operações, permitindo que as autoridades
públicas possam compreender o caminho do dinheiro para eventual persecução penal.
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Todas operações em moeda fiduciária são realizadas em círculo fechado, isto é, entre
contas bancárias mantidas por bancos autorizados. Isto, inclusive, no que diz respeito
à cobrança da tarifa percentual devida à Braziliex. As instituições bancárias, então,
funcionam como gatekeepers de toda atuação da Braziliex envolvendo moeda
fiduciária. Assim, isto impacta diretamente no recebimento dos valores relativos ao
custo da plataforma, e percentual de ganho da BRAZILIEX, impactando também na
sua margem de lucro, já que transações entre bancos diferentes tem valor diferenciado.
Outro prejuízo que a empresa BRAZILIEX vêm enfrentando é gastos com passivo
jurídico para coibir a conduta das Instituições bancárias, foram propostas diversas
ações judiciais para reaberturas das contas, com o dispêndio de honorários
advocatícios e custas judiciais.
Considerando, ainda, o impacto que os encerramentos das contas trouxe para
BRAZILIEX, empresa que ainda não têm 2 (dois) anos de existência, como é de
conhecimento do mercado os 5 (cinco) primeiros anos são cruciais para a
sobrevivência da empresa. Além do que o mercado de criptoativos aqui no Brasil,
ainda está em fase de adaptação e os consumidores estão compreendendo
gradativamente o assunto. Infelizmente, na visão do cliente (consumidor), o
encerramento de contas pautados pela suposta políticas de compliance e lavagem de
dinheiro pelos Bancos passa a falsa impressão que a empresa cometeu algum ilícito, o
que leva consequentemente a perda desse cliente.
Fica evidente que os Bancos estão trabalhando para denegrir a imagem deste mercado,
ligando-o com riscos inerentes à lavagem de dinheiro, mas omitem em estabelecer
uma política conjunta para que seja proporcionado um efetivo combate a tais ilícitos.
Referida conduta revela a verdadeira face da conduta anticoncorrencial, com já
mencionado no parecer juntado aos autos.
Como bem mencionado na questão 2 a empresa desenvolve sua atividade através da
plataforma e a cada transação efetivada dentro do meio digital, a BRAZILIEX cobra
uma percentual (taxa). Se a sua reputação está maculada isto reflete fatalmente no
mercado e com perda de clientes.
Isto impacta também na captação de novos investidores, que desejam investir no
modelo de negócio barrando o desenvolvimento empresarial. De modo geral, a
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empresa BRAZILIEX pode diminuir o seu valuation, porque ninguém na prática quer
investir em empresas que venham a encerrar suas atividades ou que tenham uma
reputação duvidosa. Mesmo que o mercado de criptomoedas ainda não tenha uma
regulação específica, não torna a atividade das corretoras ilícitas. A manutenção das
posturas dos bancos pode levar a prejuízos no setor, com fechamento das corretoras
barrando a inovação e desestimulando o investimento estrangeiro no aporte de capital
para startups instaladas no país.
No setor privado qualquer atividade deve se presumir legais perante as normas gerais,
ainda que não tenha previsão expressa proibição, o que garante o direito constitucional
da livre iniciativa. Tolher uma inovação por ela ser disruptiva, ao mercado tradicional
é impedir que o país se desenvolva, ainda mais num momento de instabilidade
econômica, do qual vivemos.
Como ação paliativa para o problema enfrentado a BRAZILIEX tem se aproximado
das autoridades públicas como forma de demonstrar interesse em evoluir licitamente
no mercado, participando de reuniões no Enccla, Ministério Público Federal, Receita
Federal, Comissão de Valores Mobiliários, COAF e Banco Central do Brasil.
7. Por sua vez, enquanto corretora, explique em quais situações a sua empresa recusa
transações para seus clientes.
R.
Na perspectiva que se faz referência à Instrução CVM 301/99 e Carta-Circular
3.542/12 do BACEN, onde se elencam hipóteses de operações que possuem indícios
de lavagem de dinheiro. Com base em seu conteúdo, adaptando- se alguns aspectos e
características fáticas, destacam-se as seguintes operações e situações que configuram
indícios da prática de ilícitos e irregularidades que possam vir a ser cometidas por
usuários da plataforma de intermediação da BRAZILIEX, o que consequentemente
pode ser objeto de recusa de transações:
1. Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de
relacionamento, para a atualização cadastral ou elevação de limite, assim como
o oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou
onerosa verificação;
2. Apresentação de irregularidades relacionadas aos procedimentos de
identificação e registro das operações exigidos, seguidas ou não do
encerramento do relacionamento comercial;
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Solicitação de não observância ou atuação no sentido de induzir funcionários
da Empresa a não seguirem os procedimentos regulamentares ou formais para a
realização de urna operação;
Fornecimento de auxílio ou informações, remuneradas ou não, em prejuízo do
programa de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento de
ilícitos e terrorismo da Empresa, ou de auxílio para estruturar ou fracionar
operações, burlar limites regulamentares ou operacionais.
Abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de
procuração ou de qualquer outro tipo de mandato, assim como a representação
de diferentes pessoas jurídicas ou organizações pelos mesmos procuradores ou
representantes legais, sem justificativa razoável para tal ocorrência;
Informação de mesmo endereço comercial por diferentes pessoas jurídicas ou
organizações, sem justificativa razoável para tal ocorrência, informação de
mesmo endereço residencial ou comercial por pessoas naturais, sem
demonstração da existência de relação familiar ou comercial;
Cadastramento de várias contas em uma mesma data, ou em curto período, com
depósitos de valores idênticos ou aproximados, ou com outros elementos em
comum, tais como origem dos recursos, titulares, procuradores, sócios,
endereço, número de telefone, etc;
Solicitação de concessão de limite incompatível com a atividade econômica ou
com a capacidade financeira do indivíduo:
Incompatibilidade com a situação patrimonial, realização de operação,
transação, atividade, pedido de aumento de limites, aumento substancial e/ou
injustificado, assim como quaisquer atos assemelhados que apresentem
atipicidade em relação à atividade econômica da pessoa ou incompatibilidade
com a sua capacidade econômico-financeira;
Operações sem razoabilidade econômica, investimentos significativos,
oscilação comportamental e/ou movimentação de recursos incompatível e/ou
injustificada em relação com o volume, frequência e modalidade de operações,
transações, atividades e similares, assim como em relação à atividade
econômica e/ou ocupação profissional e capacidade financeira, assim como
mudança repentina e injustificada na forma de movimentação de recursos ou
nos tipos de transação utilizados (mudança de espécie de ativo criptográfico
utilizado para operação, por exemplo);
Modificação inusitada do resultado operacional da pessoa jurídica sem causa
aparente;
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Movimentação de quantia significativa por meio de conta até então pouco
movimentada ou de conta que acolha depósito inusitado, assim como a
ausência repentina de movimentação financeira em conta que anteriormente
apresentava grande movimentação;
Movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, que indiquem
suspeita de serem realizados em beneficio de terceiros;
Transferências de valores arredondados na unidade de milhar ou que estejam
um pouco abaixo dos limites escalonados, realização de operações que, por sua
habitualidade, valor e forma, configurem artificio para burla da identificação da
origem, do destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais, assim como a
fragmentação de depósitos, em espécie, de forma a dissimular o valor total da
movimentação ("smurfing") e manutenção de múltiplas contas destinadas ao
acolhimento de depósitos em nome de um mesmo cliente, cujos valores,
somados, resultem em quantia considerável em razão dos limites;
Aumentos substanciais no volume de depósitos de qualquer pessoa natural ou
jurídica, sem causa aparente, nos casos em que tais depósitos foram
posteriormente transferidos, dentro de curto período de tempo, a destino não
relacionado com o indivíduo;
Realização de operações em conta que receba diversas transações de várias
origens em curto período de tempo;
Operações ou conjunto de operações em valores a preços incompatíveis com os
praticados no mercado ou quando realizadas por pessoa cuja atividade
declarada e perfil não se coadunam ao tipo de negociação realizada;
Investimentos significativos em criptoativos de baixa rentabilidade e liquidez;

8. Quais as obrigações legais de sua empresa em relação às normas de prevenção à
lavagem de dinheiro? Descreva resumidamente, se for o caso, as políticas de
prevenção à lavagem de dinheiro adotadas por sua empresa.
R.
No desempenho de suas atividades a BRAZILIEX mantém internamente uma política
prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento de ilícitos, pautado numa conduta
que se inicia desde desenvolvimento de novos serviços e produtos além de cultura
interna repassado para todos os colaboradores. Seguindo os seguintes fundamentos:
1. Identificação Individualizada e Monitoramento Continuo: proibição de
operações anônimas, necessidade de identificação de clientes (Know Your
Customer - KYC), parceiros (Know Your Partner - KYP) e funcionários (Know
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Your Employee - KYE), identificação da origem dos recursos, além da
manutenção de seus registros e monitoramento contínuo e cruzado de suas
operações. No mesmo sentido, é proibida a operação de transferências e/ou
saques de/para contas de terceiros.
Imposição de Limites: são impostos limites mensais (tetos) de controle para as
operações dos clientes. Cada limite corresponde à uma etapa progressiva de
devida diligência (due diligence) no processo de identificação e monitorarnento
do cliente. O controle é realizado por número de operações assim como valores
com propósito de evitar o fracionamento fraudulento ("smurfmg").
Tratamento Diferenciado para Pessoas Jurídicas e Pessoas Politicamente
Expostas (Politically Exposed Person - PEP): em razão da atividade
desempenhada por pessoas que se encaixam nestas categorias apresentar
maiores complexidades e riscos ao cometimento de ilícitos, em especial a
lavagem de dinheiro, a estes são aplicadas regras mais rígidas de KYC e KYP
e, inclusive, necessidade de procedimento de devida diligência reforçada
(Enhanced Due Diligence - EDD).
Proibição de Realização de Operação com Dinheiro em Espécie: todas as
transações são realizadas através de operações bancárias por meio de
instituições regulares e autorizadas a funcionar pelas autoridades públicas
brasileiras. Com isso, a Braziliex assegura mais um nível de segurança às suas
operações - haja vista que toda movimentação financeira antes de chegar à
Empresa passa por todo programa de segurança e compliance de uma
instituição bancária - e, além disso, toda operação é possível de ser identificada
através do correntista individualizado.
Ranqueamento de Riscos com Base Geográfica: além de não aceitar qualquer
operação com moeda fiduciária que não seja o Real Brasileiro (R$ - BRL), a
Braziliex se nega a realizar operações com pessoas naturais ou jurídicas
situadas e/ou domiciliadas em Estados que não aplicam insuficientemente as
recomendações do GAFIIFATF, ou que sejam classificados como dependências
com tributação favorecida, regimes fiscais privilegiados, locais onde seja
observada a prática de crimes de lavagem de dinheiro não claramente
caracterizadas em sua legalidade e fundamentação econômica, assim como
localidades listadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas - CSONU
como relacionados a atividades terroristas.

Além, disto a BRAZILIEX e seus envolvidos assumem uma postura ativa na
prevenção à prática de ilícitos através da plataforma. Sendo assim, como medida de
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devida segurança (due diligence), a empresa e todos os envolvidos aplicam de forma
análoga as seguintes normativas:
• No âmbito da CVM ofício circular 01/2018, Instrução 558/2015, Instrução
358/2002, Instrução 400/2003, Instrução 476/2009, Instrução 555/2014,
Instrução 301/1999, Ofício Circular 04/2013, O guia de Prevenção à Lavagem
de dinheiro e o financiamento do terrorismo no mercado de capitais Brasileiro
(AMBIMA)
• No âmbito COAF- Resolução 30/18, Resolução 07/1999, Resolução 21/2012,
Resolução 24/2013, Resolução, 25/2013, Resolução 29/2017, Carta-Circular
01/2014, Resolução 16/2017, Resolução 15/2007,
• No âmbito do BACEN: Comunicado 31.379/2017, Resolução 2025/1993,
Circular, 2852/98, Circular 3.339/2006, Circular 3.839/2017, Circular
3.780/2016, Circular 3.461/2009, Carta Circular 3.542/2012, Carta Circular
3.430/2010, Carta Circular 3.454/2010, carta Circular 3.409/2009, Carta
Circular 3.342/2008, Comunicado 31.779;
• No âmbito CGU- Decreto 8.420/2015, Portaria 909/2015, Portaria 910/2015 e
Programa de Integridade de Diretrizes para Empresas Privadas/2015;
• No âmbito ENCCLA- acompanhar a produção de ações e metas com propósito
de assegurar aderência e cumprimento das obrigações pertinentes, dentre
outros;
• No âmbito do Financial Action Task Force / Grupo de Ação Financeira
Internacional - FATF/GAFI, acompanhar as recomendações e standards
enunciados no âmbito desta organização para prevenir lavagem de dinheiro e
financiamento de atividades terroristas, em especial os Padrões Internacionais
de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da
Proliferação - As Recomendações do GAFI e o Guidance for a Risk-Based
Approach to Virtual Currencies de 2015, dentre outros;
• No âmbito do Bank for International Settlement - BIS (Comitê de Supervisão
Bancária de Basiléia), os documentos referentes à implementação dos
princípios fundamentais, standards de conduta, mecanismos de prevenção à
lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, bem como financiamento
de risco, Sound Management of Risks Related to Money Laundering and
Financing ofTerrorism de 2017, dentre outros.
Por fim, resumidamente abaixo segue o fluxograma do processo interno de
compliance da BRAZILIEX:
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9. Em quais situações a sua empresa efetua transações em dinheiro vivo com
clientes? Quanto essas transações em dinheiro vivo representaram, em termos
percentuais, no total de transações efetuadas por sua empresa em 2018?
R.
A BRAZILIEX não aceita transações em dinheiro em espécie.
As transações podem ser realizadas entre criptoativos de diferentes naturezas (Bitcoin
e Ether) ou entre criptoativos e moedas fiduciárias (Bitcoin e Real). Para manutenção
da plataforma e pela operacionalização de cada intermediação, a Braziliex cobra uma
tarifa percentual sobre seus clientes. Abaixo um exemplo, de como é a transação:

BRAZILEX

r $ -8
8 --------------- ---- $

L

Uuài1a 9

Para um usuário ingressar com valores monetários na Braziliex é necessário que ele
possua uma conta bancária em uma instituição financeira regular e autorizada a
funcionar pelas autoridades públicas brasileiras (em especial, o Banco Central do
Brasil - BACEN).
Não são toleradas uuaisuuer oDeracões realizadas em moeda em esnécie. O único
instrumento aceito para transferências de valores monetários são transferências
bancárias em moeda eletrônica nacional, isto é, Real Brasileiro mantido em
armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico bancário que permitem ao usuário
final efetuar transação de pagamento) operacionalizado através de transferências
bancárias eletrônicas Transferência Eletrônica Disponível ("TED") e Documento de
Ordem de Crédito ("DOC"). Descontos realizados por estrangeiros somente podem ser
feitos em Real Brasileiro mediante apresentação de CPF e em conta bancária
brasileira. Exemplo de como é esta operação:
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Operação em Moeda Fiduciária (RS}

/ \
üeiuário A

Banco onde o
~rio A manidafa
conta

:
•
•

flaneo ~e o/
\
Usuário B mantém
U8UÓXO B
conta

Paaamento cia Tanta

..--..*IBRAZILEX

I

aanca onde a
3a.zjlex rranlérn
conta

No site da BRAZILIEX também é informado para todos como funciona o
procedimento para criar uma conta digital na plataforma e como comprar os ativos
através de transferência, EXCLUSIVAMENTE bancária, vejamos:

Como depositar Real (BRL) para comprar criptomoedas
lnformoçêeu sobre praaos de depósito ore Real (BRLII
As transferências aia TEO serão creditadas no mesmo dia, desde que sejam seguidas as seguintes negras:
1- Se o seu TEO for para o dance Plural, deve ser feito até às 16h para comnsar no menino dia.
Seja bem-Vindo (5)!

2 - Se for feito para os demais bancas e via trarsrerdncia entre-contas, seta creditado a qualquer daideio co dia e qualquer dia da
serriatra

Come na meu cadastro

Auteorcação de 2 Fatores (2FA)

As iransrerênnius aia OOC seria creditadas em 1 dia útil após a transferência.
Freterenrialmentm faça um TEC de seu banco para a cesta da Sraoiliea

Corno recuperara marllasetntra

Para depositar REAL (BRL) em sua conta na Braziliett e começar a comprar criptomoedas:
canta cerricaita com limite d
LII 40.500.03 ao mês

Passo 1
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Para depositar REAL (BRL) em sua conta na Brazitiex e começar a comprar criptomoedas:

1. Chque em 'SALDOS":

Passo 2
2 Na lista de moedas, localize o Real (BRL) e escolha a opção DEPOSITO:

ÀÇÇ

imagem para amplar e aperte "Ese para voltar.

Passo 3
3 Se você é um cliente novo, você deverá encaminhar os seus documentos de identificação para verificação de sua conta antes de
fazer o primeiro depósito em Reais (BRL). Você pode consultar detalhes sobre a verificação de conta no linK: Conta verificada com
limite de USD 4000000 ao mês:

Passo 4
4. A BRAZILIEX aceita somente transferências no Banco Brasil Plural; único Banco
que tem permitido operar contas correntes da BRAZILIEX.
Passo 5

iI
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5 Existem algumas regras a serem seguidas antes de fazer um depósito É importante que você teia atentamente todos os itens
presentes na tela de depósito, com titulo 'Regras para transferências em Reais";

Passo 6
6. Estando de acordo com todas as regras para fazer uma transferência para a conta da Braziliex. vá até o site ou aplicativo da sua
conta corrente, faça a transferência do valor para a conta da Brazitiex e salve o comprovante de transferência

Passo 7
7. Ao final da tela, utilize a opção "EN\IAR COMPROVANTE" para remeter o seu comprovante de depósito em Reais, contendo
dados da conta debitada a sua conta) e da conta destino (a conta da Braziliex):

Passo 8
8, Pronto! E só aguardar. Assim que confirmado por nosso sistema, o valor ficará disponível em sua conta na Braziliex, pronto para
criar suas ordens de compra.

10. Em quais tipos de transações ou situações não é possível identificar a origem
(pessoa fisica e jurídica) de recursos transacionados?
R.
A BRAZIL[EX mantém atualmente uma estrutura efetiva e organizada com registro
de todos os dados das operações realizadas, assim como a identificação de clientes
(Know Your Customer - KYC), parceiros (Know Your Partner - KYP) e
funcionários (Know Your Employee - KYE). Com base em tais dados é que será
possível realizar o
monitoramento de operações e a análise de indícios da prática de irregularidades. Os
dados destas operações devem ser mantidos pela Empresa de forma reservada, sendo
divulgados apenas perante a equipe de compliance e funcionários que necessitem
destes dados para realização de suas funções. Esta restrição tem por objetivo
resguardar a privacidade dos clientes, parceiros e funcionários da Braziliex. No
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entanto, nos termos da legislação aplicável, caso requerido por uma autoridade
pública, a Braziliex deverá entregar toda e qualquer documentação exigida.
Além disto, a BRAZILIEX mantém uma metodologia para confrontar informações
cadastrais com as movimentações praticadas pelos clientes e, com isso, permitir a
identificação de operações que possam configurar indícios da ocorrência de ilícitos.
O processo de análise de clientes/transações deverá ocorrer de forma regular e
tempestiva (ongoing monitoring), e levar em consideração, entre outros, os seguintes
fatores: origem e destino dos recursos; reincidência do desenquadramento de perfil
histórico de transações; incompatibilidade entre ocupação e renda e/ou entre situação
patrimonial e operações realizadas; relação da movimentação com o atual
comportamento do mercado; fracionamento de pagamentos; notícias desabonadoras na
mídia; verificação de listas restritivas;
A frequência de operações realizadas com clientes de "alto risco"; domicílio em País
não cooperante com normas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao
terrorismo, dentre outros. O monitoramento é contínuo e periódico e deve ser
realizado de forma constante e cíclica (Customer Due Diligence - CDD). Com
objetivo de implementar mecanismos automatizados capazes de analisar, filtrar e
classificar operações como suspeitas, compete à Empresa desenvolver, contratar ou
adquirir sistema da área da tecnologia da informação que seja capaz de emitir sinais e
avisos para alertar à equipe de compliance que se está diante de uma situação que
indique a possibilidade de um risco operacional (risk assessment technology). A
implementação desta tecnologia permite a detecção sistêmica de situações de risco
sem que seja necessário investigar operação por operação de forma individualizada
por um humano.
11. Em quais tipos de transações ou situações não é possível identificar o destino
(pessoa fisica ou jurídica) dos recursos transacionados?
R.
Respondido no item anterior. O procedimento narrado serve para o monitoramento
transações tanto na identificação da origem e destino. Cabe ressaltar que todas as
transações são monitoradas em razão da própria estrutura tecnológica da exchange.
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Devido a natureza do Bitcoin- saques e depósitos- são registradas na Blockchain e
podem ser consultadas com um hash ( um código com letras e números, txID) que
identifica a transação efetuada.
No mais. a BRAZILIEX indica que as consultas sejam feitas no endereço:
https:/Ihve. blockcypher. com

12. Apresente

outras informações que considere relevantes para o Inquérito em

referência.
R.
Importante ressaltar que, não bastasse o encerramento das contas de titularidade da
BRAZILIEX, os bancos passaram a perseguir também a conta de pessoa física do
responsável legal da empresa Sra. Marcelo (fundador) e empresas ligadas ao nome da
parte.
O Representante da BRAZILIEX possui uma conta no banco Bradesco desde 2003, há
mais de 16 anos conta bancária: 705-00016, agência 2503, para uso pessoal e de sua
família, ressalta que sempre cumpriu com suas obrigações. Contudo, em meados de
05/2019, o Sr. Marcelo foi surpreendido com a informação da gerência que sua conta
seria inexplicavelmente encerrada por "desinteresse comercial."
Com isto, ensejou a propositura da demanda tutela de urgência antecedente proc n°
1009840-47.2019.8.26.0003 em 26/07/2019 fora deferido o pedido da liminar para
que o Banco Bradesco reative a conta da pessoa física do Sr. Marcelo. Até a presente
aguarda-se o julgamento.
Após o deferimento da liminar e a efetiva ciência por parte do Banco Bradesco
(29/07/2019), em um ato atentatório a dignidade da Justiça por descumprir com
exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória, criando embaraços à sua
efetivação (CPC, art. 77, IV), envia-se carta de encerramento em 01 de agosto de
2019.
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Na qualidade de de advogado da parte Marcelo Rozgrin Marques
nos autos do
Processo fl 1009840-47.2019.8 26 0003 vem a presente NOTIFICAR, a concessão da
tutela antecipada para que o Banco Requerido mantenha ABERTA a Conta Corrente n°
160, ag. 2503, caso tenha havido o seu encerramento seja Procedido sua imediata
REABERTURA sob pena de aplicação de multa de Ft$
100,00 (cem reais) por dia, limitado
ao período de 30 das. Segue na integra da presente decisão:
Teor do ato- Vistos,
Marcelo Rozgnn Marques ingressou com ação de Tutela Antecipada
Antecedente em face de dancei Bradesco S/A Em sintese, alego a parte autora Que foi
surpreendida pela Informação de que sua conta bancária seria inexplicavefmen encapado
por"desinteresse comerciei'- Requer a Meia de urgdncie consistente em para o lIm de
manter aberta a conta corrente 160, ag. 2503, do Banco Biadesco, ou então, que se
determine sua reabertura . É o relatório. DECIDO. Os documentos de lis. 18/19 indicam a
probabilidade do direito do autor pois evidenciam que o autor é cliente do banco requerido
desde 11/2003, portanto irá quase 16 anos e recebeu comunicação de que sua conta
corrente seda encerrada com a justificativa genérica de que haveria desinteresse comercial
por parte do banco em dar continuidade á relação comercial. Há também urgência no
pedido. 1-lá perigo de dano, consistente em causar prejuizos financeiros ao autor diante do
encerramento repentino da conta corrente utilizada para recebimento de valores e
movimentação financeira do autor. Diante do exposto. DEFIRO a tutela provisãde
DETERMINO que o réu Banco Bradesco 3/A, no prazo de 10 dias, Sob pena de multa diária
ele R$ 100,00 limitada a 30 dias, se abstenha de encenar a conta bancária de ,
705-000160. agência 2503 ou providencie sua reabertura, caso já tenha efetivaria seu
encerramento. Servirá cópia da presente decisão, assinada digitalmente como a/Icio, que
deverá ser encaminhado pelo requerente, comprovando-se o protocolo no prazo de 10 idas,
Observo que eventual resposta deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, em fopaalo
,dr, para o e-mail institucional deste Juizo - jabaquam3cv@iSp.jusbr. Nos /ermos do
artigo 313, 5 r. o autor tem prazo de 15 dias pare aditara sua inicial, sob pena de extinção
do processo sons resolução do mérito (artigo 313 5 2. do NCPC) Em caso de recurso rio
réu, nos termos do artigo M. 378 e 1.018 do NCPC. o réu deverá comunicar este Juiao de
sua interposição, para evitar a estabilidade determinada no artigo 304. capur do NCPC.
Após, venham 01 ouros conclusos para a análise da emenda à inicial ou extinção do
ro cesso (artigo 303, 5 t° - caso não haja a emenda pela autor, ou artigo 304. 5 1° caso não
ml. Advogados(s)' Evondro Camilo Vieira (OAB 237808)SP)
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Home MARCELO ROZORIN MARQUES Emitido em 01/08/2019
A.. 2503 Razão 7050 Conta 160

0lIo

r do .gwo cio 2019

Prezado (a) Senhor (a),
Conforme os condições estipulados no Contrato de Cantas
de Depósito, firmado entro V.Sa. e este Banco, comunicamos
o encerramento do sua conta acima especificada, a partir de
O2/O6/2O9.

BANCO BRADESCO S.A.

Nota-se também, além dos encerramentos das contas da BRAZILIEX e da pessoa
física do Responsável da empresa, o banco passou a perseguir sócios dos
Representante da corretora. O Sr. Marcelo sócio da empresa Debit Processamento
de Dados Eirelli, empresa que atua no ramo de processamento de dados e é
responsável por fornecer serviços tecnológicos para elaboração de cálculos
trabalhistas para diversos órgãos públicos e privados, trazendo apenas como exemplo
o Tribunal Regional do Trabalho da 40 Região (TRT04), a Associação dos Advogados
de São Paulo (AASP), OAB-MT, estando devidamente habilitada a licitar.
Contudo, de forma imotivada desde 18 de junho de 2019, os serviços bancários
fornecidos para empresa DEBIT estão sendo realizados de forma defeituosa,
impedindo a operacionalização da conta corrente.
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O sócio da Debit Sr. Marcelo (BRAZILIEX) tentou realizar uma transação bancária
proveniente de sua conta corrente pessoal no Santander e sua TED foi devolvia com
seguinte informação "TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE DIF MENSAGEM
INVÁLIDA"
Ademais, a empresa responsável pela emissão de boletos e recebimento de
faturamento da empresa DEBIT indicou a rejeição da compensação bancária dos
boletos desde o dia 18 de junho de 2019. Devido aos problemas recorrentes a empresa
DEBIT teve que ingressar com a ação de tutela de urgência antecedente proc.
1011367-34.2019.8.26.0003, com tutela deferida em 04/07/2019. O processo aguarda
prolação da sentença.
13. Encaminhe, sempre que possível, qualquer documentação que comprove as
informações apresentadas nas questões anteriores.

São Paulo, 09 de agosto de 2019

EVANDROj&MUp VIEIRA
AdvogadØAB1Sp\37 808)
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