
 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Comunicado ao Mercado 

TC TRADERS CLUB S.A. 

CNPJ: 26.345.998/0001-50 

NIRE: 35.300.566.521 

Resumo das informações divulgadas na coletiva de imprensa 

Nos termos do Ofício Circular nº 7/2020/CVM/SEP e em complemento ao 
Comunicado ao Mercado publicado nesta data (26/07/2022) pelo TC Traders Club 
S.A. (“Companhia” ou “TC”) – que informou que seria realizada uma coletiva de 
imprensa com o Sr. Pedro Albuquerque, diretor presidente da Companhia (CEO), 
nesta data às 18h – o TC vem divulgar a todo o mercado as informações que foram 
apresentadas na ocasião.  
 
Na referida coletiva, o CEO da Companhia apresentou o conteúdo de e-mails 
anônimos recebidos pelo Departamento de Relações com Investidores, que 
apresentam indícios de eventual envolvimento dos Srs. Felipe Miranda e Caio 
Mesquita, diretores da Empiricus Research Publicações S.A., na elaboração de vídeo 
difamatório e calunioso a respeito do TC, que circulou nas redes sociais e aplicativos 
de comunicação em 28/06/2022 e causou queda expressiva na cotação das ações 
de emissão da Companhia – conforme informado em Fato Relevante divulgado em 
30/06/2022.  
 
Além de apresentar o conteúdo das denúncias recebidas, que indicam potencial 
prática de manipulação de preço das ações de emissão da Companhia, o CEO 
informou que os assessores jurídicos do TC estão analisando o material e que a 
Companhia continuará colaborando com as autoridades competentes para que 
sejam realizadas as diligências cabíveis e, se comprovadas as denúncias, para que 
os indivíduos envolvidos sejam responsabilizados.  
 
Sem prejuízo, por se tratar de indícios convergentes e coerentes com outras 
informações existentes, considerando-se que já se apresentou solicitação de 
inquérito criminal à Polícia Federal e, ainda, ante a ameaça declarada de novas 
investidas da mesma natureza, se entendeu que seria necessária a presente 
divulgação, até como forma de proteção do TC. 



 

 

     

 

 

 

São Paulo, 26 de julho de 2022. Pedro Medeiros Machado 

Diretor de Relações com Investidores 

O CEO informou lamentar que a Companhia tenha sido vítima dessa estratégia 
baseada em algumas das piores práticas de que se tem notícia no mercado 
brasileiro e reiterou o seu compromisso com os investidores, os parceiros e os 
colaboradores do TC de atuar sempre conforme os mais rigorosos padrões de ética 
e responsabilidade. 
 
O vídeo da coletiva, que traz todos os detalhes do material ao qual o TC teve acesso, 
está disponível no link https://youtu.be/cI6N8_1j9us e na plataforma própria do TC 
(usando a função “Station”) no link www.tc.com.br. 
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