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Ao Protocolo,
Segue abaixo mensagem recebida na sexta-feira.
Processo 08700.003599/2018-95.
Obrigado,
De: GASPARY CONSULTORIA JURÍDICO EMPRESARIAL [mailto:atendimento@gaspary.adv.br]
Enviada em: sexta-feira, 2 de agosto de 2019 13:21
Para: Protocolo <Protocolo@cade.gov.br>; CGAA2 <CGAA2@cade.gov.br>; Tarcisio Henke Fortes
<tarcisio.fortes@cade.gov.br >
Assunto: PROTOCOLO DE RESPOSTA

Prezados,
As empresas Stratum Blockchain Tecnology e Coinbr Serviços Digitais Ltda, em atendimento aos termos do
oficio supra, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, informar que recepcionamos a solicitação e
estamos apresentando em anexo as informações requeridas em cumprimento à determinação.
Aproveitamos a oportunidade para renovar nosso protestos de estima e consideração.
Cordialmente,

Dra. Paula M. Gaspary
GASPARY CONSULTORIA JU RIDICA EMPRESARIAL
Te[:+55 4841050190 Cel: 91054105
e-mail: pauLa@paspary.adv.br
Website: www.aspary.adv.br
Favor levar em conta o meio-ambiente antes de imprimir este e-mail.
Por favor tenga en cuenta ei medioambiente antes de imprimir este e-mail.
Please consider your envfronmental responsibility before printing this e-mail
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Ao representante da Superintendência-Geral do Conselho
Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE)

Assunto: Resposta ao Ofício n° 4589/2019/CGAA2/SGA1/SG/CADE
Referência:

Inquérito

Administrativo

Processo

n°

08700.00359912018-95 (SEI n0 0531945)

A empresa Stratum Blockchain Tecnology e Coinbr Serviços
Digitais Ltda, em atendimento aos termos do Ofício supra, vem
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, através de sua
procuradora, apresentar as informações requeridas em cumprimento
a determinação, conforme segue:
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.
Paula Müller Gaspary, advogada da Stratum HK e Coinbr Serviços
Digitais, cujos contatos são: (48) 4105.0190, (48) 99105.4105, email: pau la@gaspary.adv.br.
2. Descreva brevemente a atuação de sua empresa e aponte
quais os códigos de Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) declarados de suas atividades principais.
Em dezembro de 2017, houve uma substituição na Plataforma
da empresa Coinbr Serviços Digitais, com a aquisição da mesma pela
empresa Stratum Blockchain Tecnology, sediada em Hong Kong. Tal

transação, foi concretizada no final de 2018, sendo que endereço da
Plataforma responde atualmente no domínio http ://stratum.hk.
Hoje existe uma parceria de negócios entre a Stratum e a
Coinbr Serviços Digitais, onde a Coinbr disponibiliza suas contas
bancárias no Brasil para a gestão da parte de recebimento e de
pagamentos em valores monetários de real.
Sendo assim, a atuação da COINBR Serviços Digitais no Brasil
consiste na intermediação de negócios.
A Coinbr utiliza os seguintes CNAE's: 74.90-1-04 ("Atividades
de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários") e 62.01-5-01 ("Desenvolvimento de Programas
de Computador Sob Encomenda").
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.
A Coinbr possui conta bancária aberta atualmente somente na
Caixa Econômica Federal.
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.
- Banco Itaú: Conta encerrada, embora haja um cumprimento de
sentença em andamento, uma vez que a empresa havia garantido o
direito de manter a conta aberta; A justificativa pelo encerramento é
a que a movimentação de valores não condiz com o capital social e

balanços apresentados pela empresa; Agência 3240, Conta corrente
n° 15912-3; Agência 7307, Conta corrente n° 08782-0. Ambas
encerradas em 20 de abril de 2019.
- Banco do Brasil: Havia uma liminar que estava mantendo a conta
aberta, porém sobreveio sentença de improcedência da demanda.
Conta encerrada. Agência 6966-3, conta corrente n° 12.600-4.
Encerramento em novembro de 2018. Justificativa de encerramento:
desinteresse comercial.
- Banco Sicoob: Agência 4280, Conta corrente n° 6029-1.
Encerramento em 29 de maio de 2018. Justificativa de encerramento:
falta de regulamentação do setor.
- Banco Bradesco: conta encerrada após decisão em 2a Instância que
julgou o processo de manutenção de conta bancária improcedente;
Ação judicial em andamento. Agência 3311-1, conta corrente n°
8469-7. Encerramento em novembro de 2017. Justificativa de
encerramento: desinteresse comercial.
- Banco Cooperativo Sicredi: conta encerrada após decisão liminar ser
devidamente cassada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, onde o Banco alega além de desinteresse comercial que a
empresa tua como facilitadora no incentivo ao tráfico e lavagem de
dinheiro. Sentença de Improcedência da demanda. Processo em fase
recursal. Agência 0726, conta corrente n° 83841-8. Encerramento em
18 de setembro de 2017.
- Banco Agiplan (Agibank): conta encerrada após liminar negada pelo
juízo de primeiro grau, por alegação de desinteresse comercial.
Sentença de Improcedência. Processe em fase recursal. Agência 001,
conta corrente n° 81205-6. Encerramento em 14 de julho de 2018.

S. 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.
Sim. A Coinbr teve abertura de conta recusada pelo Banco
Santander sob alegação de desinteresse comercial.
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.
Ambos os encerramentos de conta trouxeram prejuízos à
empresa, como no caso do Banco Itaú em específico, quase 90% por
cento das movimentações financeiras da Coinbr eram oriundas do
referido Banco, fazendo com que as operações de mercado tivessem
uma queda em relação ao período em que a conta bancária
encontrava-se ativa.
A empresa recorreu a outros meios de pagamento utilizados no
mercado, porém a utilização destes meios pelos usuários não
representam nem 5% das movimentações.
7.

Por sua vez, enquanto corretora, explique em quais

situações a sua empresa recusa fazer transações para os seus
clientes.
A Coinbr até o momento nunca recusou transações de clientes.
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.

A empresa Stratum negocia diretamente criptomoedas e, para
que um usuário entre na Plataforma da Stratum e transacione em
reais, tem por necessidade que o mesmo faça uma transferência de
valores bancários entre bancos ou entre contas (de conta corrente
para conta corrente) através da empresa Coinbr. Sendo assim
acredita-se que o próprio Banco faça todo um processo de PLD/FT
em cima desta transação, sendo inclusive a origem desse dinheiro
seja tratada diretamente pelo Banco.
A Coinbr tenta de forma exaustiva manter a seguinte situação:
fazer com que o usuário que possua conta bancária em uma
determinada Instituição Financeira, transfira valores para a conta
bancária da Coinbr na mesma Instituição Financeira, fazendo com os
as transferências sejam entre contas do mesmo Banco. Isso garante
uma maior segurança tanto à Instituição Financeira, quanto à própria
Exchange, haja vista que o cliente que transferiu para o Banco Itaú,
por exemplo, já era cliente do próprio Banco Itaú, ou seja, a origem e
destino do dinheiro está sendo verificada pela própria Instituição
Financeira.
Na empresa filial da Stratum, localizada África do Sul, mantêmse esta mesma política onde, as operações se dão exclusivamente
entre contas. Para tanto, a empresa possui cooperação com os
principais Bancos locais para que as transações financeiras fiquem
internamente dentro do Banco.
No Brasil, a intenção da Coinbr, como intermediadora de
negócios da Stratum, é fazer exatamente o mesmo. Por tal fato é que
a empresa luta incessantemente para manter as contas bancárias
abertas nas principais Instituições Financeiras do País, com o intuito
de que todas as transações nunca saia de dentro do Banco de
origem.

Ainda, acredita-se que as corretoras não possuem meios para
realizar Políticas de PLD/FT equivalentes às Instituições Bancárias,
haja vista a falta de mecanismos essenciais necessários a este fim,
porquanto não deram acesso a ela as ferramentas que ajudariam à
mesma a ter o controle de PLD.
A Coinbr tem ciência que é corresponsável pelas operações da
Plataforma da Stratum no Brasil, da mesma maneira que tem ciência
que, caso haja uma regulamentação do setor, esta será acatada de
imediato pela empresa.
No momento por não existir nada claro dizendo que um
prestador de serviços de custódia ou de intermediação de negócios
precisa manter uma política de PLD/FT e, sequer existem diretrizes
claras sobre a questão de valores e situações em que se há
necessidade de se manter tal Política, 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.

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?
A Coinbr não recebe dinheiro físico no seu escritório, porém de
acordo com a Regulamentação do Banco Central, que proíbe qualquer
empresa brasileira de negar-se a receber dinheiro em espécie,
direcionamos o cliente que possui intenção de transacionar na
Plataforma da empresa com dinheiro em espécie, para uma
Instituição Bancária, a qual possui todas as ferramentas de
verificação necessárias.

Em 2018 estas transações não representam nem 5% das
movimentações totais da empresa.
10. Em quais tipos de transações ou situações não é possível
identificar a origem (pessoa física ou jurídica) dos recursos
transacionados?
11. Em quais tipos de transações ou situações não é possível
identificar o destino (pessoa física ou jurídica) dos recursos
transacionados?

Em ambos os questionamentos, como não existe uma
regulamentação clara no Brasil e até mesmo por uma questão de
proteção à privacidade do usuário, a Stratum/Coinbr optou por não
ter nenhum processo de KYC ou AML.
Um dos motivos pela qual a Coinbr não realiza controle de
solicitação de documentos, é justamente para garantir a segurança e
a privacidade do usuário, afinal o usuário está lidando com um ativo
extremamente meticuloso, que pode gerar problemas em várias
situações, em que a responsabilidade pode recair inclusive sobre a
empresa.
Então a partir do momento que o usuário está enviando
valores para as contas bancárias indicadas pela Exchange (neste caso
para contas da empresa Coinbr), que possui diversos funcionários e
não possui condições de fazer validações rigorosas, se esta exigir-lhe
documentação sigilosa, terá que ser responsável por todos os
documentos de usuários, garantindo assim a segurança deles, e fato
da empresa em questão tratar-se de uma Startup, bem como o
investimento em segurança para garantir privacidade ao usuário
trata-se de um investimento de alto custo, a Stratum, através da
Coinbr optou justamente por não ter de fazer a gestão de dados
sensíveis de seus usuários.

E, em casos de suspeita de fraude, existem mecanismos que as
forças policiais podem utilizar para verificar tais transações, incluindo
a Receita Federal que também pode monitorar as contas bancárias
dos brasileiros, então entende-se que não é correto transferir para
uma corretora esta responsabilidade, sendo que a mesma sequer
possui conexão com o sistema da Receita Federal, COAF e tampouco
com SISBACEN.
Atualmente com o advento da IN 1888/19 da RFB a Coinbr
Serviços Digitais avaliará a adoção de novos procedimentos.
12. Dê outras informações que considerar relevantes.
A Coinbr Serviços Digitais já havia encaminhado a este árgão
documentos necessários por ocasião do envio da resposta ao
questionário anteriormente encaminhado.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos,
Atenciosamente,

DRA. PAULA MÜLLER GASPARY
OAB/SC 24.865

•

Jutenti

Autenticação eletrônica 9/9
Data e horários em GMT-03:00 Brasília
Ultima atualização em 02 Ago 2019 às 13:16:37
Identificação: #6cc355eb687e7ea6f1e328549ed8b31 15beb3339e28d7e57d

que

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente
Paula Gaspary
001.033.310-00
Signatário

HISTÓRICO
02 Ago 2019

='

Paula Gaspary criou este documento. (ÇPF: 001.033310-00)

13:14:59
02 Ago 2019

Paula Gaspary (CPF: OO1033.310-OQ)visualizou este documento por meio do IP 177202.206.105

13:15:01
02 Ago 2019
13:16:37

localizado em Florianópolis - Santa Catarina - Brasil.
-1

Paula Gaspary (CPF: 001.033.310-00) Assinou este documenta por meio do IP 177-202.206.1 OS localizado
em Florianópolis - Santa Catarina - Brasil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #cc6fe54bfd2d9ba62c9d79c93c66 1 2ac9050454e5d1 61 5c4672996f27390a24a
https://painel.auténtique.com.br/documentos/6cc355eb687e7ea6f1 e328549ed8b31 1 5beb3339e28d7e57d

íon
Tabelião de Notas
São Paulo

Fáblo Tadeu Blsoqnin

1W
1

Pá4nbde2

1k

PRIMEIRO RASLADO
LIVRO: 4773
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PROCURAÇÃO

Ao primeiro (10) dia do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e dezenove (2019), nesta Cidade e
Capital do Estado de São Paulo, no cartório do 16° Tabelião de Notas, perante mim Escrevente.
compareceu como outorgante: COINBR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, com sua sede nesta capital e
Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo n°585, bairro: Cerqueira Cesar, CEP 01.414-001, inscrita
no CNPJIMF sob a° 11.768.654/0001-86, com seu ato constitutivo consolidado datado de 24 de
outubro de 2018, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob n°518.174/189, com sessão datada de 09/11/2018, cujas cópias autenticadas e ficha cadastral simplificada da
JUCESP, atualizada e emitida aos 28/01/2019, no web site da Jucesp (111910314), ficas arquivada
nestas notas na pasta 1947, às Fls. 101, neste ato representada pela forma prescrita na "Cláusula
Sexta", do mencionado contrato social, por seu sócio administrador, José Mascelvam Bezerra!
Silva, brasileiro, casado, empresário, portador do cédula de identidade RG n" 24,832.577-2-SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob n" 153.669.568-89, residente e domiciliado nesta capital e Estado de São
Paulo, na na Travessa da Ciência, 48, Bairro Jabaquara, reconhecido como o próprio de que trato, por
mim escrevente, à vista dos documentos de identificação acima mencionado, ora exibido no original,
do que dou fé. Então pela outorgarite, na forma representada, me foi dito que por este público
instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como sua procuradora. PAULA
MÜLLER GASPARY, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OABISC sob n' 24865. e inscrita no
CPF/MF sob n° 001.033.310-00, com escritório profissional rio município de São José, Estado de
Santa Catarina, na Rua Koesa, no 298, sala 103, Bairro Kobrasol, CEP 88101-260, com endereço
eletrônico: atendimerto@gaspary.adv br, a qual confere especiais poderes para promover a defesa
dos direitos e interesses da ora outorgante, podendo, para tanto, propor quaisquer ações, medidas
incidentaís, acompanhar os processos administrativos e/ou judiciais em qualquer Juízo, Instância,
Tribunal, ou Repartição Pública, outorgando-lhes os poderes inerentes da cláusula "ad judicia et extra",
para o foro em geral, podendo, portanto, promover quaisquer medidas judiciais ou administrativas,
assinar termo, oferecer defesa, direta ou indireta, interpor recursos, ajuizar ações e conduzir os
respectivos processos, solicitar, providenciar e ter acesso a documentos de qualquer natureza, sendo
o presente instrumento de mandato oneroso e contratual podendo substabelecer este a outrem, com
ou sem reserva de poderes, dando tudo por bom e valioso, a fim de praticar todos os demais atos
necessários ao fiel desempenho deste mandato, incluindo também especificos poderes para receber
citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre
que se funda a ação. firmar compromissos ou acordos, receber valores, dar e receber quitação,
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receber e dar quitação, levantar ou receber RPV e ALVARÁS, pedir a justiça gratuita e assinar
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13.105/2015, A qualificação da procuradora, bem como todos os poderes a ela outorgados, foram
fornecidos e conferidos por ela outorgante, na forma representada, isentando desde já este tabelionato
de posteriores reclamações e erros daí advindos. F como assim disse, dou fé Pediu-me e lhe lavrei o
presente instrumento, o qual feito e lido e por achar tudo conforme sua vontade, outorgou, aceitou e
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assina. CUSTAS DO ATO Emolumentos: R$13074; Estado: R$37,15; IPESP: R$25,42; Re istro Civil:
R$6,88: Tribunal de Justiça: R$8,97; ISO R$2,79, Santa Casa R$1.31; Ministério PúbIic : R56.27
Total R$226,61. Selo Digital: 1112601PR0000000009265193 (Valor Total do Ato: R$226,6) 'A parte

interessada pela forma representada declara que lhe foi entregue nesta data o recibo rePerente às
custas e emolumentos devidos pelprât:ca deste ato'. Eu, Carlos Barbosa Lima Neto, escrevente a lavrei
Eu, Fabio Tadeu Bisognin, Tabeli

a subscrevo. (a.a.)

ASSINATURAS DAS PARTES EM4IDAS

CONSTAM À MARGEM DO ATO AS

(Custas recolhidas na forma da Lei). NADA MAIS, dou T

Trasladada em seguida, Eu._____ Caries Barbosa Lima Neto, Escrevente a digitei. Eu, Fabio Tadeu
Bisognin. Tabelião, porto por fé qua'
sente é cópia f¥ do original, lavrada no livro n'4773 às páginas 009
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