TRIBUNAL DISTRITAL DOS ESTADOS UNIDOS PARA O DISTRITO DE MASSACHUSETTS
In re: TelexFree Securities Litigation (Em resposta ao: Litígio de títulos da TelexFree)
Caso nº 4:14-md-2566-TSH

Caso tenha adquirido um pacote AdCentral ou AdCentral Family da
TelexFree, um acordo decorrente de ação coletiva poderá afetá-lo e
A reivindicação para recuperar o dinheiro que perdeu pode estar
sujeita a um prazo impreterível.
Um tribunal federal autorizou a presente notificação. Não se trata da solicitação de um advogado. Você não
está sendo processado(a).
•

Uma ação coletiva movida em nome das vítimas do esquema de pirâmide da TelexFree está pendente no
momento.

•

Os Autores alegam ter sofrido prejuízo decorrente da assistência e participação dos Réus no esquema de
pirâmide da TelexFree. Os Réus contestam as alegações dos Autores.

•

Três acordos foram alcançados neste litígio referentes a ações contra doze partes, sendo nove Réus e três
de terceiros relacionados (os “Réus/as Partes relacionadas do acordo”). O primeiro acordo implica os réus
da Base Commerce, LLC (anteriormente conhecida como Phoenix Payments, LLC), John Hughes, Brian
Bonfiglio, John Kirchhefer e Alex Sidel (coletivamente, os “Réus da Base Commerce”). O segundo acordo
implica a Ré Synovus Bank (“Synovus”) (coletivamente com os Réus da Base Commerce, os “Réus da
Synovus/Base Commerce”). O terceiro acordo implica os Réus Joseph Craft e a Craft Financial Solutions,
Inc. (juntos, os “Réus da Craft”), bem como os terceiros relacionados BWFC Processing Center, LLC,
ACE LLP e Audra Craft (coletivamente com os Réus da Craft, as “Partes da Craft”).

•

Seus direitos legais serão afetados, independentemente da sua ação ou inação. Esta notificação inclui
informações sobre os acordos e o processo. Leia a notificação na íntegra atentamente.

•

O Tribunal encarregado deste caso ainda tem que decidir se aprova os acordos.
SEUS DIREITOS E OPÇÕES LEGAIS

PRAZO PARA SE
OPOR: ATÉ 22 DE
MAIO DE 2020

Apresente sua objeção explicando porque discorda dos acordos e/ou honorários
advocatícios requeridos, custas referentes ao litígio e concessões de incentivo.

RETIRAR-SE DO
PROCESSO ATÉ 22
DE MAIO DE 2020

A única opção que lhe permite processar individualmente os Réus/Partes
relacionadas do acordo sobre as alegações apresentadas neste caso. Você não mais
constará como membro das classes do acordo e não receberá fundos provenientes
desses acordos.

Consulte a questão 9 para mais informações.

Consulte a questão 9 para mais informações.

Para mais informações: Ligue para (877) 829-4140 ou acesse www.TelexFreeSettlement.com
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COMPARECER À
AUDIÊNCIA EM 22
DE JULHO DE 2020

Peça para falar em Tribunal sobre qualquer aspecto dos acordos e/ou dos honorários
advocatícios solicitados, custas referentes ao litígio e concessões de incentivo.

NÃO FAZER NADA

Você permanecerá como membro do acordo coletivo. Você renunciará a todos os
direitos que lhe são reservados atualmente, no tocante à capacidade de processar os
Réus/Partes relacionadas do acordo individualmente, pela conduta que é objeto das
ações judiciais.

Consulte a questão 9 para mais informações.

Consulte as questões 9 e 10 para mais informações.
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1. Por que recebi esta notificação?
Para mais informações: Ligue para (877) 829-4140 ou acesse www.TelexFreeSettlement.com
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Registros indicam que você pode ter adquirido um ou mais pacotes AdCentral ou AdCentral Family da
TelexFree e sofreu uma perda líquida, entre 1º de janeiro de 2012 e 16 de abril de 2014.
A definição de “perda líquida” ocorre quando o membro da classe investiu mais fundos na TelexFree do que
retirou.
Você tem o direito de saber sobre o caso e conhecer seus direitos e opções legais, antes que o Tribunal decida se
aprova os acordos.
Esta notificação explica o litígio, os acordos e seus direitos legais.
O litígio é apresentado perante o juiz Timothy S. Hillman, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o
Distrito de Massachusetts, e o caso se intitula In re: TelexFree Securities Litigation (Em resposta ao: litígio de
títulos da TelexFree), processo número 4:14-md-2566-TSH. Os reclamantes que iniciaram o processo são
chamados Autores e as empresas e pessoas que foram processadas por eles são chamadas Réus/Rés.
2. Quem são os Réus?
Os Réus enquadram-se em diversas categorias.
Entidades TelexFree: TelexElectric, LLLP, e Telex Mobile Holdings, Inc.
TelexFree, Inc., TelexFree, LLC e TelexFree Financial, Inc. não são atualmente nomeadas Rés no litígio,
devido a proteções por falência, em conformidade com o capítulo 11.
Os demais Réus são pessoas físicas e jurídicas que alegam ter participado, auxiliado ou apoiado o esquema de
pirâmide.
Fundadores da TelexFree, diretores, membros do conselho administrativo e indivíduos associados: James
M. Merrill, Carlos N. Wanzeler, Carlos Roberto Costa, Steven M. Labriola, Joseph H. Craft, Ana Paula
Oliveira, Andreia B. Moreira e Katia Wanzeler.
Outros coconspiradores: Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, Santiago de la Rosa, Randy N. Crosby, Scott
Miller, Faith R. Sloan e Daniil Shoyfer.
Réus advogados: Gerald P. Nehra, advogado, Gerald P. Nehra, representante legal, PLLC, Law Offices of
Nehra and Waak, Garvey Schubert Barer, P.C., Robert Weaver, Samuel C. Kauffman, Gary P. Tober, Sara P.
Sandford, Jeffrey A. Babener e Babener & Associates.
Outros prestadores de serviços profissionais: Sheffield Group, Inc.
Réus contadores: Joseph H. Craft, Craft Financial Solutions, LLC.
Réus bancários: Fidelity Co-operative Bank, John F. Merrill e Synovus Bank.
Empresas prestadoras de serviços de processamento de pagamentos: International Payout Systems, Inc.,
ProPay, Inc., Base Commerce, LLC, John Hughes, Alexander Sidel, Jason Doolittle, John Kirchhefer, Brian
Para mais informações: Ligue para (877) 829-4140 ou acesse www.TelexFreeSettlement.com
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Bonfiglio, Vantage Payments, LLC, Dustin Sparman, Allied Wallet, Ltd., Bank Card Consultants, Inc. e John
Yurick.
Prestadores de serviços de investimento: Wells Fargo Advisors, LLC e Mauricio Cardenas.
3. Do que trata este processo?
Os Autores alegam ter sofrido prejuízo decorrente da assistência e participação dos Réus no esquema de
pirâmide/Ponzi da TelexFree.
Os Autores alegam que a TelexFree, Inc., TelexFree, LLC, TelexFree Financial, Inc. e as pessoas físicas e
jurídicas relacionadas a essas empresas operavam um esquema ilegal pelo qual vendiam adesões e pagavam
ostensivamente seus promotores para fazer anúncios para um produto de protocolo de voz sobre internet (Voice
Over Internet Protocol, “VOIP”), mas, na realidade, pagavam a eles para recrutar outros investidores, cujas
novas taxas de adesão mantinham o esquema funcionando. Os Autores alegam ainda que a TelexFree, Inc.,
TelexFree, LLC, TelexFree Financial, Inc. e as pessoas físicas e jurídicas relacionadas realizavam outras
operações que concerniam o esquema recorrentemente, entre as quais, lavagem de dinheiro e transferência de
fundos e operações internacionais, fora do alcance do sistema de justiça dos Estados Unidos. Os Autores alegam
que os negócios e as operações da TelexFree constituíam um esquema híbrido ilegal de pirâmide/Ponzi. Os
Autores buscam indenização pelo prejuízo econômico sofrido como resultado da participação dos Réus no
esquema ilegal da TelexFree, ou pelo auxílio ou cumplicidade em tal esquema. Os Autores também buscam
uma medida cautelar.
Os Réus contestam as alegações dos Autores. O Tribunal ainda não decidiu quem está certo.
4. Qual é a situação do litígio?
Estes são os primeiros acordos no litígio. O litígio contra os demais Réus nomeados prosseguirá até que todos
os Réus cheguem a um acordo ou até que o caso seja arquivado ou vá a julgamento. Os fundos obtidos podem
ser utilizados em benefício da classe, no litígio em curso.
5. O que é uma ação coletiva?
Em uma ação coletiva, uma ou mais pessoas, chamadas representantes de classe, iniciam um processo legal em
nome de pessoas cujas reivindicações sejam semelhantes. Todas essas pessoas são membros da classe, salvo
aquelas que optarem por se retirar.
Informações importantes sobre o caso serão publicadas no site www.TelexFreeSettlement.com, na medida em
que se tornarem disponíveis. Verifique o site para se manter informado(a) sobre desenvolvimentos futuros.

CLASSES DO ACORDO
Para mais informações: Ligue para (877) 829-4140 ou acesse www.TelexFreeSettlement.com
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6. Como saberei se faço parte das classes do acordo?
Os acordos têm a mesma definição de classe do acordo. Para os acordos, a classe do acordo inclui pessoas que
compraram pacotes AdCentral ou AdCentral Family da TelexFree e sofreram uma perda líquida durante o
período de 1º de janeiro de 2012 a 16 de abril de 2014.
“Perda líquida” significa que o membro da classe investiu mais fundos do que retirou.
7. O que os acordos fornecem?
Três acordos foram alcançados. O primeiro acordo é com a Base Commerce, LLC (anteriormente conhecida
como Phoenix Payments, LLC), John Hughes, Brian Bonfiglio, John Kirchhefer e Alex Sidel (o “Acordo com a
Base”), e o segundo acordo é com o Synovus Bank (o “Acordo com a Synovus”). O Réu Jason Doolittle não faz
parte do acordo com a Base, mas está sendo isentado/dispensado como ex-diretor da Base Commerce.
O acordo com a Base prevê pagamentos que totalizam US$ 1.575.000 em dinheiro. O acordo também prevê a
cooperação contínua dos Réus da Base Commerce, inclusive o depoimento de testemunhas. Em troca dos
pagamentos e benefícios, os membros da classe do acordo são obrigados a renunciar eventuais reivindicações
contra os Réus da Base e instituições controladoras, subsidiárias, afiliadas, divisões, antecessores e sucessores,
respectivos diretores, membros do conselho administrativo e funcionários, sejam antigos e atuais.
O acordo com a Synovus prevê pagamentos que totalizam US$ 425.000 em dinheiro. O acordo também prevê a
cooperação contínua da Synovus, inclusive o depoimento de testemunhas. Em troca dos pagamentos e
benefícios, os membros da classe do acordo devem renunciar a eventuais reivindicações contra o Synovus
Bank.
O terceiro acordo é com Joseph Craft, Craft Financial Solutions, Inc., BWFC Processing Center, LLC, ACE
LLP e Audra Craft (o “Acordo com a Craft”).
O acordo com a Craft prevê um pagamento de US$ 100.000 em dinheiro. O acordo também prevê a cooperação
contínua das Partes da Craft, inclusive o depoimento de testemunhas. Em troca dos pagamentos e benefícios, os
membros da classe do acordo são obrigados a renunciar eventuais reivindicações contra os Réus da Craft,
BWFC Processing Center, LLC, ACE LLP e instituições controladoras divulgadas, subsidiárias, afiliadas,
divisões, antecessores e sucessores, respectivos diretores, membros do conselho administrativo e funcionários,
sejam antigos e atuais, seguradoras, resseguradoras e a Audra Craft.
Mais detalhes quanto aos acordos estão disponíveis em www.TelexFreeSettlement.com.
8. Quando posso receber um pagamento?
Por enquanto, nenhuma quantia será distribuída aos membros da classe. Os advogados continuarão a trabalhar
em prol do processo contra os demais Réus que não fizeram parte do acordo, em busca de novos acordos ou
sentenças em relação ao caso e, posteriormente, os fundos serão distribuídos da melhor forma disponível, a fim
de reduzir despesas administrativas.
Para mais informações: Ligue para (877) 829-4140 ou acesse www.TelexFreeSettlement.com
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O plano de distribuição dos fundos do acordo dependerá do valor total recuperado dos Réus, honorários
advocatícios e custas associadas ao processo. Você será notificado(a) sobre quando e como enviar uma
reclamação. O plano de distribuição dos fundos do acordo deve ser aprovado pelo Tribunal, antes que os
recursos possam ser distribuídos.
9. Quais são meus direitos sobre as classes do acordo?
Permanecer nas classes do acordo: Se desejar permanecer como membro das classes do acordo, você não
precisa tomar nenhuma ação no momento. Se permanecer nas classes do acordo e participar do acordo, você
mantém o seu direito de contestar administrativamente o valor concedido após ser notificado(a) sobre a quantia
a ser paga.
Optar por não participar das classes do acordo: Se deseja manter o direito de processar os Réus/Partes
relacionadas do acordo no tocante à conduta alegada neste litígio, qualquer ato ou omissão dos Réus/Partes
relacionadas do acordo alegado nas denúncias referentes ao esquema da TelexFree ou qualquer conduta alegada
e causas de ação alegadas que poderiam ter sido alegadas ou asseveradas, em qualquer ação coletiva ou outras
reivindicações apresentadas neste litígio, você deve se retirar da classe, ou classes, do acordo. Você não
receberá nenhum valor em dinheiro decorrente dos acordos dos quais se retirar.
Para retirar-se da classe, ou classes, do acordo, você deve enviar uma carta fazendo constar o seguinte:
a) seu nome, endereço residencial no momento das transações que realizou com a TelexFree, seu endereço
residencial atual, se diferir, seu número de telefone, e-mail atualizado, endereço(s) de e-mail no
momento em que realizou negócios com a TelexFree, comprovantes das transações com a TelexFree e
uma estimativa do período em que ocorreram suas transações com a TelexFree, bem como uma
estimativa dos valores (em dólares dos EUA) referentes às transações com a TelexFree;
b) o nome e as informações de contato para todos os advogados que você consultou em relação à TelexFree
ou que o(a) representam;
c) uma declaração expressando seu desejo de se retirar da classe do acordo no processo In re: TelexFree
Securities Litigation (Em resposta ao litígio de títulos da TelexFree) – processo nº 4:14-md-2566-TSH,
movido contra cada Réu/Parte relacionada do acordo (Base Commerce, LLC, Synovus Bank, John
Hughes, Brian Bonfiglio, John Kirchhefer, Alexander Sidel, Joseph Craft, Craft Financial Solutions,
Inc., BWFC Processing Center, LLC, ACE LLP e Audra Craft) e em relação aos quais você pretende
manter seus direitos de processar; e
d) Sua assinatura e a data em que assina.
Você deve enviar seu pedido de exclusão com carimbo postal até 22 de maio de 2020, para:
TelexFree Securities Litigation
c/o A.B. Data, Ltd.
ATTN: EXCLUSIONS
P.O. Box 173001
Milwaukee, WI 53217

Para mais informações: Ligue para (877) 829-4140 ou acesse www.TelexFreeSettlement.com
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Permanecer nas classes do acordo e apresentar objeção: Você pode pedir ao Tribunal para negar a
aprovação de um ou mais acordos, apresentando uma objeção. Você não pode pedir ao Tribunal para requerer
um acordo maior; o Tribunal só pode aprovar ou recusar os acordos. Se o Tribunal recusar a aprovação de um
acordo, nenhum pagamento referente ao respectivo acordo será enviado, e o processo continuará. Se é essa a sua
intenção, você deve apresentar objeção.
Você pode se opor aos acordos propostos por escrito. Você também pode comparecer à Audiência de Justiça,
pessoalmente ou através do seu próprio advogado. Se comparecer através do seu próprio advogado, você será
responsável por pagar o referido advogado. Todas as objeções escritas e documentos de apoio devem:
a) incluir seu nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail (se houver);
b) conter provas documentais da sua participação nesta ação coletiva;
c) identificar claramente o nome e o número do processo (In re: TelexFree Securities Litigation [Em
resposta ao litígio de títulos da TelexFree] – Processo nº 4:14-md-2566-TSH);
d) ser enviados ao Tribunal, por correio, para o endereço do Gabinete do Tribunal Distrital dos Estados
Unidos para Massachusetts (Clerk’s Office, United States District Court for Massachusetts), sito à
Donohue Federal Building, 595 Main Street, Worcester, Massachusetts 01608 ou entregue em mãos, em
qualquer local do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para Massachusetts; e
e) Ser protocolado ou carimbado no 22 de maio de 2020 ou antes dessa data.
10. A que estou renunciando para permanecer na classe do acordo?
A menos que renuncie à(s) classe(s) do acordo relevante(s), você não poderá processar os Réus da Base
Commerce, da Synovus ou as Partes relacionadas à Craft, nem fazer parte de qualquer outro processo contra os
Réus da Base Commerce, da Synovus ou as Partes relacionadas à Craft, suas sociedades controladoras,
subsidiárias, afiliadas, divisões, antecessores e sucessores, respectivos diretores anteriores e em exercício,
membros do conselho administrativo e funcionários, seguradoras e resseguradoras sobre as questões legais
previstas neste caso. Também significa que todas as decisões tomadas pelo Tribunal serão vinculativas em
relação a você. A “renúncia a todas as demandas” incluída nos acordos de liquidação abrange todas as
reivindicações contra os Réus/Partes relacionadas do acordo referentes à TelexFree e inclui quaisquer causas de
ação alegadas ou que possam ter sido asseveradas no processo.
Os termos e condições precisos dos acordos estão disponíveis em www.TelexFreeSettlement.com.

AUDIÊNCIA DE APROVAÇÃO DO ACORDO
11. Quando e onde o Tribunal decidirá se aprova os acordos?
O Tribunal realizará uma Audiência de Justiça na sala 2, às 14h15m, aos 22 dias de julho de 2020, no Tribunal
Distrital dos Estados Unidos, Donohue Federal Building, 595 Main Street, Worcester, Massachusetts 01608. A
data ou hora da audiência pode ser alterada sem aviso prévio adicional; por este motivo, é aconselhável verificar
Para mais informações: Ligue para (877) 829-4140 ou acesse www.TelexFreeSettlement.com
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o site da classe do acordo para acompanhar as informações. Nesta audiência, o Tribunal considerará se os
acordos são justos, razoáveis e adequados. Se houver objeções, o Tribunal fará considerações no referido
momento. Após a audiência, o Tribunal decidirá se aprova os acordos. Não sabemos quanto tempo essa decisão
levará.
12. Tenho que comparecer à audiência?
Não. O Conselho de Advogados da Classe responderá a qualquer pergunta que o Tribunal possa ter. Mas o seu
comparecimento é bem-vindo, às suas próprias expensas. Se apresentar ou enviar uma objeção, você não precisa
comparecer ao tribunal para falar sobre ela. Contanto que tenha apresentado ou enviado sua objeção por escrito
a tempo, o Tribunal levará sua objeção em consideração. Você também pode pagar outro advogado para
comparecer à audiência, mas não é necessário.

ADVOGADOS QUE O(A) REPRESENTAM
13. Tenho um advogado no caso?
Sim. O Tribunal nomeou o escritório de advocacia Bonsignore Rrial Lawyers, PLLC para representá-lo como
advogado principal interino. O Tribunal também nomeou os seguintes advogados para representá-lo como
membros do Comitê Executivo Interino: Ronald Dardeno do escritório de advocacia Law Offices of Frank L.
Dardeno, LLP; William L. Coulthard of Kemp, Jones & Coulthard, LLP; D. Michael Noonan do escritório
Shaheen and Gordon; R. Alexander Saveri do escritório Saveri & Saveri, Inc. e William Baldiga, do escritório
Brown Rudnick LLP (coletivamente, “Advogados da classe”). Você não tem que pagar os Advogados da classe.
Se deseja ser representado por seu próprio advogado e quer que esse advogado compareça ao tribunal, neste
caso, você poderá contratá-lo às suas próprias expensas.
As informações de contato dos Advogados da classe são as seguintes:
Robert J. Bonsignore, Advogado
Lisa Sleboda, Advogada
Bonsignore Trial Lawyers, PLLC
3771 Meadowcrest Drive
Las Vegas, NV 89121
Telefone: 781-856-7650

Ronald A. Dardeno, Advogado
Law Offices of Frank N. Dardeno
424 Broadway
Somerville, MA 02145
Telefone: 617-666-2600

William L. Coulthard, Advogado
Michael J. Gayan, Advogado
Kemp, Jones & Coulthard, LLP
3800 Howard Hughes Parkway
Seventeenth Floor
Las Vegas, NV 89169
Telefone: 702-385-6000

D. Michael Noonan, Advogado
Shaheen and Gordon
140 Washington Street
P.O. Box 977
Dover, NH 03821
Telefone: 603-749-5000

R. Alexander Saveri, Advogado
Saveri & Saveri, Inc.
706 Sansome Street
San Francisco, CA 94111
Telefone: 415-217-6810

William R. Baldiga, Advogado
Brown Rudnick LLP
One Financial Center
Boston, MA 02110
Telefone: 617-856-8586

Para mais informações: Ligue para (877) 829-4140 ou acesse www.TelexFreeSettlement.com
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14. Como os advogados serão pagos?
Os Advogados da classe apresentarão um pedido referente aos honorários advocatícios, despesas e concessões
de incentivo representativo de classe à oitiva no mesmo horário da Audiência de Justiça, no dia 22 de julho de
2020. Os Advogados da classe solicitarão ao Tribunal honorários advocatícios perfazendo um terço do fundo
total do acordo, ou US$ 700.000,00, mais o reembolso das custas, conforme aprovado pelo Tribunal. De acordo
com as disposições dos acordos, o os Advogados da classe também solicitarão o pagamento do custo real da
notificação à classe, que não deve exceder US$ 300.000.
Os Advogados da classe também solicitarão ao Tribunal a aprovação de concessões de incentivo no valor de
US$ 25.000 para cada representante de classe proposto, totalizando US$ 125.000.
Os Advogados da classe apresentarão seu pedido de honorários advocatícios, despesas e concessões de
incentivo representativo de classe no dia 17 de abril de 2020 ou antes dessa data. No mesmo dia, os Advogados
da classe publicarão seu pedido de honorários advocatícios, despesas e concessões de incentivo representativo
de classe no site do acordo, www.TelexFreeSettlement.com. Você pode comentar ou se opor à solicitação de
honorários advocatícios, despesas e concessões de incentivo representativo de classe apresentada pelos
Advogados da classe, seguindo o procedimento estabelecido na questão 9 acima. Qualquer comentário ou
objeção deve ser apresentado ao Tribunal ou carimbado até 22 de maio de 2020.

COMO OBTER MAIS INFORMAÇÕES
15. Como consigo mais informações?
Esta notificação resume os acordos propostos. Para os termos e condições precisos dos acordos, consulte os
acordos disponíveis em www.TelexFreeSettlement.com. Você também pode obter mais informações entrando
em contato com os Advogados da classe nos endereços listados acima na questão 13, acessando o registro do
Tribunal para este caso através do sistema de Acesso Público aos Registros Eletrônicos do Tribunal (Public
Access to Court Electronic Records, PACER) em https://ecf.mad.uscourts.gov/cgi-bin/login.pl, ou visitando o
Gabinete do Secretário do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para Massachusetts, sito à Donohue Federal
Building, 595 Main Street, Worcester, Massachusetts 01608, das 8h30m às 17h, de segunda a sexta-feira, salvo
em feriados judiciais.
NÃO TELEFONE PARA O TRIBUNAL OU O GABINETE DO ESCRIVÃO PARA PERGUNTAR
SOBRE O ACORDO OU O PROCESSO DE REIVINDICAÇÃO.
Datado de: 19 de março de 2020

POR ORDEM DO TRIBUNAL

Para mais informações: Ligue para (877) 829-4140 ou acesse www.TelexFreeSettlement.com
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