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Prezados Senhores,
Em resposta ao Ofício n 2 2490/2018/CADE, o qual cita o Procedimento Preparatório n 2 08700.003599/2018-95,
constam, em anexo, as informações e esclarecimentos solicitados, suportados pela documentação compactada em
arquivo único (zip).
Solicitamos avaliação de Vossas Senhorias quanto à restrição de acesso ao documento "Ofício 24902018_RESTRITO'1 .
Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,
Roberta Zanona
Gerência de Risco Operacional e Controles Internos Banco Cooperativo Sicredi
0513358-9894

Classificação da informação: Uso Interno
Mensagem original----De: CADE/CGAA2 [mailto:sei.cgaa2@cade.gov.br] Enviada em: segunda-feira, 11 de junho de 2018 15:24
Para: jud_oficios <jud_oficios@sicredi.com.br >; protocolo@cade.gov.br; isabela.maiolino@cade.gov.br;
bruna.ortiz@cade.gov.br
Assunto: Ofício n2 2490/2018/CADE - Requisição de informações.
Prezado(a) Senhor(a),
Encontra-se em análise na Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("Cade") o
Procedimento Preparatório n 2 08700.003599/2018-95, que trata de suposta recusa de contratar. Chegou ao nosso
conhecimento que sua empresa atua em mercados envolvidos na investigação.
Em cumprimento ao disposto no art. 66 da Lei n 2 12.529/2011, e com vistas a instruir o referido processo, solicita-se
de Vossas Senhorias os esclarecimentos especificados no questionário abaixo, a serem prestados até o dia 21 de
junho de 2018, nos termos do art. 13 da Lei n 2 12.529/2011.
Nos termos do art. 40 da Lei n 2 12.529/2011, a recusa, omissão ou retardamento injustificado das informações ou
documentos solicitados constitui infração punível com multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser
aumentada em até 20 (vinte) vezes, se necessário para garantir sua eficácia, em razão da situação econômica do
infrator.
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Solicita-se que a resposta ao presente documento seja enviada ao Cade em documento .pdf assinado por
representante da empresa para o e-mail protocolo@cade.gov.br, com cópia para CGAA2@cade.gov.br e para
isabela.maiolino@cade.gov.br. O envio extra do documento físico original só se faz necessário caso seja feita
solicitação específica posterior.
A análise do sigilo será realizada por este Conselho nos termos dos arts. 92 a 95 do Regimento Interno do Cade,
mediante solicitação para tratamento de acesso restrito das informações apresentadas. Em não havendo tal
requisição, as respostas fornecidas serão tornadas públicas. No caso de solicitação de acesso restrito, as
informações e documentos devem ser apresentados em duas versões: (i) uma versão integral, classificada como
ACESSO RESTRITO, a qual será apartada em anexo; e (ii) uma versão classificada como PÚBLICA, a qual deve ser
editada com a omissão ou rasura das informações consideradas sigilosas, sendo esta versão juntada aos autos
públicos.
Peço a gentileza de confirmação de recebimento do presente ofício, utilizando o e-mail protocolo@cade.gov.br, com
cópia para CGAA2@cade.gov.br e para isabela.maiolino@cade.gov.br.
Em casos de dúvidas, entre em contato com Isabela Maiolino por meio do e-mail isa bela. maiolinocade.gov.br ou
do telefone (61) 3221-8594
Atenciosamente,
Isabela Maiolino
Esta mensagem é somente para uso do destinatário informado e pode conter informações privilegiadas,
proprietárias ou privadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente
imediatamente e apague a original. Qualquer outro uso deste e-mail é proibido.
This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private
information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other
use of the email by you is prohibited.
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Porto Alegre/RS, 21 de junho de 2018.
Ao
Ministério da Justiça - MJ
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
lima. Sra. Isabela Maiolino, Coordenadora Substituta

Referência: Ofício n° 2490/2018/CADE. Procedimento Preparatório n°
08700.00359912018-95.

Prezada Sra.,
Em atenção ao ofício em referência, temos a informar o que segue.
- NOTA INTRODUTÓRIA
DO SISTEMA COOPERATIVO E SUA ORGANIZAÇÃO
Inicialmente, cumpre esclarecer em breves palavras o que é e como é
composto o sistema cooperativo.
As cooperativas de crédito do Sicredi são organizadas em sistema, o que lhes
assegura uma marca corporativa forte e ganhos de escala em todos os níveis, que
determinam um crescimento sustentado. As cooperativas de crédito atuam em defesa
de seus associados na captação, administração e empréstimo de recursos financeiros
e prestação de serviços a custos inferiores às taxas aplicadas no mercado financeiro.
Essas cooperativas são sociedades de pessoas e atuam como instituições
financeiras da comunidade, com forma e natureza jurídica próprias, sem fins
lucrativos, autorizadas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil.
As referidas instituições, quando organizadas em sistema, formam uma rede
de atendimento como instrumento de organização econômica da sociedade com o
objetivo de agregar renda ao associado através de realização de operações
financeiras e da oferta de produtos demandados na busca de valorizar e estreitar o
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relacionamento entre os associados e a comunidade.
As cooperativas de crédito são norteadas pelos princípios universais do
cooperativismo, a saber: adesão voluntária e livre; gestão democrática pelos
membros; participação econômica dos membros; autonomia e independência;
educação, formação e informação; intercooperação e interesse pela comunidade.
Complementando o destacado ensinamento, citamos os dizeres do consagrado
cooperativista Prof. Vergílio Frederico Périus, que "o associado é dono da cooperativa,
não seu cliente, daí ser fácil entender que lhe cabe cobrir os custos operacionais da
cooperativa (..). A cooperativa, portanto, é um braço alongado do associado,
prestando-lhe serviços, sem fins lucrativos, o vínculo é de natureza associativa, de tal
forma que sócios são a cooperativa e está só tem razão de existência se eles a
querem manter."I
Assim é que, desde a sua fundação, as cooperativas são constituídas para
servir de ferramenta ao associado, para melhorar sua posição econômica. O marco
inicial da reunião de esforços dos associados para atingir esse final se dá com a
realização da Assembleia Geral de fundação/constituição.
Nessa Assembleia são definidas as diretrizes estatutárias da cooperativa, ou
seja, traçados os objetivos, as responsabilidades dos associados, a forma de
administração e a eleição da Diretoria.
Importante salientar que, conforme o artigo 47 da Lei n° 5.764/71, as
cooperativas serão administradas por uma Diretoria ou Conselho de Administração,
que deverá ser composto exclusivamente por associados eleitos em Assembleia Geral
para um mandato nunca superior a 4 (quatro) anos.
Os órgãos estatutários, compostos por Conselho de Administração ou Diretoria
e Conselho Fiscal, obrigatoriamente são órgãos de deliberação e representam
diretamente o interesse dos associados no cumprimento do objetivo social da
cooperativa.
Os diretores, quando eleitos, atuam diariamente, com função executiva,
deliberando e executando as tarefas normais de gestão.
No que tange a estruturação do cooperativismo de crédito, importante marco
para a identificação das pessoas que compõe o quadro associativo destaca-se a
1
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previsão legal contida flOS incisos 1, II e § 20 do artigo 60 da Lei n.° 5.764171, os quais
pedimos vênia para transcrever:

Art. 61As sociedades cooperativas são consideradas:
- singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte)
pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de
pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas
atividades económicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem
fins lucrativos;
lI - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as
constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares, podendo,
excepcionalmente, admitir associados individuais;
III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3
(três) federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma
ou de diferentes modalidades.
§ 1° Os associados individuais das cooperativas centrais e federações
de cooperativas serão inscritos no Livro de Matricula da sociedade e
classificados em grupos visando à transformação, no futuro, em
cooperativas singulares que a elas se filiarão.
§ 21A exceção estabelecida no item II, in fine, do caput deste artigo
não se aplica às centrais e federações que exerçam atividades de
crédito.
Portanto, por definição legal, o cooperativismo de crédito, numa estrutura
vertical, tem cooperativas singulares na base, entidades de primeiro grau, compostas
essencialmente de associados pessoas físicas e jurídicas; em nível de segundo grau,
cooperativas centrais de crédito, formadas pelo conjunto de cooperativas singulares,
dirigidas e administradas exclusivamente por associados daquelas, através de
mandato eletivo acima referido; em um terceiro nível, as confederações de
cooperativas, constituídas de, pelo menos, três cooperativas centrais.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SICREDI

De maneira geral, o Sicredi estrutura-se de acordo com o diagrama seguinte,
no qual Cooperativas Singulares compõem as organizações de primeiro grau,
Cooperativas Centrais compõem as organizações de segundo grau, e a Confederação
Sicredi compõe a organização de terceiro grau.
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As empresas controladas complementam a atuação das Cooperativas
Singulares, visando ganhos relacionados à integração, à escala, à especialidade ou
logística, bem como atender às definições legais ou normativas que incorram sobre
as atividades executadas, inclusive para a estruturação de produtos e serviços
necessários para o pleno atendimento das demandas dos associados.

Cooperativas Singulares

De forma sintética, considerando seu objeto social e legislação que o ampara,
as Cooperativas Singulares têm como principal atribuição o atendimento de seus
associados, fornecendo produtos e prestando serviços no âmbito do mercado
financeiro. Assim são as Singulares que detêm o relacionamento com os associados
e a comunidade em que estão inseridas, direcionando seus esforços tanto para a
realização de negócios, como para a organização do quadro e dos programas sociais.
Para o exercício dessas atribuições, algumas premissas de atuação gerencial e/ou de
estrutura também são atribuídas às Cooperativas Singulares, a saber:

Implementar, na íntegra, as políticas corporativas emanadas das
decisões sistêmicas;

•

a
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Observar práticas de controles internos para garantir a segurança das
operações desempenhadas, assim como a devida aplicação e
acompanhamento de auditorias interna e externa;

•

Distribuir, observadas as condições contratuais, produtos e serviços
próprios das empresas centralizadoras (Banco e Controladas).

È também prerrogativa das Cooperativas Singulares a tomada de decisão nos
assuntos de caráter sistêmico, através dos órgãos próprios de representação Assembleia Geral da Singular, Conselho de Administração da Singular, Assembleia
Geral da Central, Conselho de Administração da Central, Assembleia Geral da
SicrediPar e Conselho de Administração da SicrediPar - que preservam a natureza
cooperativa do empreendimento. Essa função envolve todas as atribuições
relacionadas com a deliberação estratégica do empreendimento, principalmente
àquelas decorrentes da representação da Cooperativa junto às instâncias sistêmicas,
Cooperativas Centrais

Conforme seu objeto social e o arcabouço legal que o ampara, a Cooperativa
Central tem papel principal de monitorar, supervisionar e conduzir medidas de gestão
conforme preconiza seu estatuto social, promovendo sinergia entre suas Filiadas e a
sustentabilidade do empreendimento cooperativo. Complementarmente, compete
reportar as situações de inconformidade das suas Filiadas, observadas as disposições
estatutárias e regimentais ao Conselho de Administração da própria Central e, deste,
ao Conselho de Administração da Sicredi Participações S.A. ("SicrediPar") e ao Banco
Central do Brasil, em relação às definições normativas e às suas condições de
viabilidade econômico-financeira. Cabe-lhe, inclusive, a condução de medidas de
gestão conforme determina a legislação. Esse papel implica em monitorar e
supervisionar as atividades das Filiadas, mas também orientar e/ou promover ações
para qualificar os membros dos órgãos estatutários, colaboradores e associados,
visando preservar o principio da autogestão.
Também, como entidades cooperativas de 21grau, as Centrais exercem, em
sua área de atuação, os papéis de representação das Filiadas junto aos órgãos
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governamentais e não governamentais, e de difusão e fomento do cooperativismo de
crédito. Dessa forma, as Centrais têm participação fundamental na expansão do
Sistema, integrando e coordenando as ações para ampliar a participação na sua área
de atuação e zelar pela manutenção e difusão do tipo societário. Nesse sentido, cabe
à Central integrar os planos e estratégias de desenvolvimento das suas Filiadas e,
também, diagnosticar oportunidades e coordenar os processos para criação,
reorganização, incorporação e fusão de cooperativas que sejam ou venham ser suas
Filiadas.

Confederação

A Confederação tem por objetivo prover serviços em escala, às suas
associadas e às demais empresas e entidades integrantes do Sicredi, nos segmentos
de tecnologia da informação, operações de backoffice, auditoria interna (direta e
indireta) nas Centrais, Confederação, Banco e Empresas Controladas. Executa,
ainda, as atividades de orientação e coordenação de logística e compras de bens para
o Sicredi e a gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários para terceiros.

Banco Cooperativo Sicredi

O Banco Cooperativo Sicredi S.A., controlado pela SicrediPar, responsabilizase pelos meios para o atendimento das diretrizes estratégicas emanadas no ambiente
da Holding, cabendo-lhe a participação e a gestão das empresas necessárias para a
operacionalização dos produtos do Sicredi. Dessa forma, o Banco tem o papel de
formatar produtos e serviços corporativos, considerando as demandas do Sistema.
Essa formatação envolve atribuições técnicas específicas, tais como: i)
operacionalizar o acesso a linhas de crédito, ou outras fontes de recursos, originárias
do Tesouro Nacional, fundos oficiais, BNDES e outras instituições financeiras; ii) como
agente financeiro do BNDES, operar os programas e linhas por ele disponibilizados e
de interesse dos associados do Sicredi; iii) integrar as Cooperativas Singulares ao
Serviço de Compensação e ao SPB; iv) estruturar e executar o fluxo financeiro e
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administrar em escala as disponibilidades do Sistema; v) outras, próprias de banco
múltiplo com carteiras comercial, de câmbio e de investimento.
As empresas controladas pelo Banco Cooperativo (Administradora de Bens,
Administradora de Consórcios, Sicredi Cartões e Corretora de Seguros), por sua vez,
seguem os preceitos estruturais dos seus segmentos, regulados ou não, atuando em
seus mercados em benefício do Sicredi e seus associados.
Diante do objeto do Banco, e das operações daí decorrentes, este assume a
responsabilidade de propor e executar normativos de gestão financeira,
mercadológica, de riscos, e demais normativos de desenvolvimento operacional
próprios das atividades fim das empresas controladas e cooperativas singulares que
integram o Sicredi.

SicrediPar

A Sicredi Participações S.A. é uma holding pura, que abriga o processo
decisório no Sicredi. Sua estrutura visa exercer este controle a partir do debate
estratégico sistêmico presente nas funções de seu Conselho de Administração.
Com isso, a SicrediPar se constitui no ambiente para consolidação e
formalização das discussões políticas e decisões estratégicas, garantindo unicidade
para o direcionamento dado às empresas, encarregadas das ações executivas e que
atuam de forma integrada sob o comando de um Presidente Executivo comum.
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II - QUESTIONÁRIO
Parte 1: Informações gerais
1. Apresentar nome, cargo, telefone e e-mail do responsável pela resposta a este
questionário, de maneira a possibilitar o contato desta Superintendência caso seja
necessário algum esclarecimento adicional.
Nome: Luiz Carlos Wanderer
Cargo: Ouvidor - Banco Cooperativo Sicredi
Telefone: (51) 3358-7127
E-mail: luiz_wanderer@sicredi.com.br

2. Descrever brevemente a atuação da empresa no Brasil.

A par das informações já prestadas na nota introdutória, esclarecemos que a
atuação do Sicredi no Brasil se dá por meio das 117 cooperativas de crédito filiadas,
que operam com uma rede de atendimento com mais de 1.488 agências em 22
estados brasileiros. A nossa estrutura conta ainda com cinco Centrais Regionais
(Norte/Nordeste, Brasil Central, Centro Norte, Paraná/São Paulo/Rio de Janeiro e
Sul/Sudeste), acionistas da Sicredi Participações S.A,, uma Confederação, uma
Fundação e um Banco Cooperativo e suas empresas controladas. Todas essas
entidades, juntas, formam o sistema Sicredi e adotam um padrão operacional único.
A atuação em sistema permite ganhos de escala e aumenta o potencial das nossas
cooperativas de crédito para exercer a atividade em um mercado no qual estão
presentes grandes conglomerados financeiros.
O Sicredi conta atualmente com mais de 3,77 milhões de associados que
votam e decidem sobre os rumos das nossas cooperativas de crédito.
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Parte 2: Informações

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

Cumpre esclarecer, inicialmente, que o rol de associados do Sicredi que atuam
como empresas intituladas corretora de criptomoedas' ou assemelhadas pode não
corresponder à totalidade de empresas neste ramo de negócio, uma vez que que não
há código especifico para esta atividade na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) e nem a adoção de um padrão de objeto social por essas
empresas, o que impossibilita a exata identificação cadastral destas.
O Sicredi possui relacionamento com algumas empresas nesse segmento que
foram passíveis de identificação.

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

O Sicredi realizou o processo de encerramento de conta corrente com uma das
empresas identificadas. A conta foi encerrada em razão da incompatibilidade entre a
movimentação financeira na conta corrente e o faturamento da empresa e o seu ramo
de atividade. Esta situação viola a cláusula 64 do Contrato de Abertura de Contas
(anexo), que autoriza o encerramento:

64. O encerramento de Contas de Depósito poderá se dar por vontade
de qualquer das Partes, mediante prévia comunicação por escrito,
endereçada à outra Parte, com no minimo 15 (quinze) dias de
antecedência, presumindo-se seu recebimento na forma prevista na
Cláusula 7, ou, ainda, a qualquer tempo e de imediato,
independentemente de aviso prévio: [...] b) pelo SICREDI, quando
evidenciado: [ ... ] (ii) que a movimentação é incompatível com a
capacidade financeira do Associado ou pelas atividades
desenvolvidas por este;
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S. Explique, considerando as respostas anteriores, por que o encerramento das
contas é a única alternativa para sua instituição se proteger de algum eventual
risco? Não haveria alternativas menos prejudiciais aos consumidores e que
preservem a sua instituição? Considere em sua resposta as regras de PLD a que
são submetidos todas as lFs e seus clientes, inclusive as próprias corretoras de
criptomoedas, bem como situações análogas de operações realizadas com moeda
corrente que também podem gerar riscos semelhantes à sua instituição e como
tais situações são endereçadas.

Cabe ressaltar, novamente, que o Sicredi não possui formas de identificação
de empresas "corretoras de criptomoedas, em razão destas não terem código
especifico para esta atividade na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) e nem a adoção de um padrão de objeto social.
O encerramento da conta no caso especifico da empresa associada é o
procedimento previsto no contrato para o caso de violação às normas de Prevenção
à Lavagem de Dinheiro, na forma da Circular n° 3.461, de 24 de julho de 2009.
Ainda, de acordo com a Carta Circular n° 3.542 do Banco Central do Brasil, a
movimentação de recursos em conta corrente que represente incompatibilidade com
a capacidade econômico-financeira do correntista pode configurar indícios de crimes
previstos na Lei 9.613/98:
Art. 11As operações ou as situações descritas a seguir, considerando
as partes envolvidas, os valores, a frequência, as formas de
realização, as instrumentos utilizados ou a falta de fundamento
econômico ou legal, podem configurar indícios de ocorrência dos
crimes previstos na Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, passíveis de
comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf): 1 - situações relacionadas com operações em espécie em
moeda nacional: a) realização de depósitos, saques, pedidos de
provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de
transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em
relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a
sua capacidade econômico-financeira;
O art. 10 da Lei 9.613/98 tipifica como crime de lavagem, ocultação de bens,
direitos e valores:
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Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

A postura do Sicredi, no caso específico da referida empresa, teve por objetivo
único e exclusivo cumprir a lei federal e as normas do Banco Central concernentes à
prevenção à lavagem de dinheiro, ao amparo, também, do disposto na decisão judicial
anexa.

6. A sua instituição já recusou a abertura de conta corrente para corretoras de
criptomoedas? Explique sua posição atual em relação a esse ponto e se houve
alguma recomendação por parte de entidades de auto regulação (Febraban,
Ambima, etc) sobre como sua instituição deveria proceder nesses casos. Explique,
juntando documentos, se possível.

Não é de conhecimento que alguma cooperativa integrante do sistema Sicredi
recusou a abertura de conta corrente para empresas intituladas "corretoras de
criptomoedas" ou assemelhadas, até porque, como explicitado acima, não há
atualmente código especifico para este ramo de atividade, sendo inviável sua exata
identificação como tal.
Assim, não há determinação expressa que dê conta deste ponto. O que ocorre,
como exposto acima, é o controle da movimentação das contas, após a abertura, no
sentido da verificação da legitimidade da renda, patrimônio e movimentação, no
sentido da compatibilidade entre estes fatores, no âmbito das responsabilidades
atinentes à Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Não temos conhecimento de posicionamento das entidades referidas em
relação ao assunto.

7. Há, atualmente, em sua instituição, alguma conta de corretora de criptomoeda
bloqueada com saldo em conta indisponível para uso por parte do titular? Explique.

.
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No presente momento não há conta bloqueada com saldo indisponível de

titularidade de empresas intituladas como "corretoras de criptomoedas" no Sicredi,
dentre aquelas que foram passíveis de identificação do ramo de atividade.
8. Dê outras informações que considerar relevantes.

Requer seja atribuído caráter sigiloso à presente resposta e documentos
acostados com base no art. 10, V, da Lei 9.613198, e art. 10 da Lei Complementar
no 105/2001.

Sendo o que cumpria para o momento, ficamos à disposição para qualquer
esclarecimento complementar que se faça necessário.
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