TERMOS DE USO BRABEX
Este contrato descreve os Termos e Condições aplicáveis ao uso dos
serviços oferecidos pela BRA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., para os usuários
devidamente cadastrados, dentro do site www.brabex.com.br
ANTES DE UTILIZAR QUAISQUER SERVIÇOS DO SITE BRABEX Brazilian Bitcoin
Exchange (www.brabex.com.br), VOCÊ DEVE LER E CONCORDAR COM OS PRESENTES
TERMOS DE USO E COM NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

SE NÃO ACEITAR OS TERMOS DE USO, AS CONDIÇÕES DESCRITAS
NESTE CONTRATO E NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, NÃO
ACESSE ESTE SITE E NÃO USE ESTE SERVIÇO.
1. ACEITE
1.1 AO CLICAR NA OPÇÃO “ACEITO” AO FINAL DESTA PÁGINA, VOCÊ ESTARÁ
CONCORDANDO COM TODOS OS TERMOS DE USO, CONFORME ADIANTE DESCRITOS.
1.2. A utilização dos SERVIÇOS implica na mais alta compreensão,
aceitação e vinculação automática do USUÁRIO ao Termo de Uso. Ao fazer
USO de quaisquer dos SERVIÇOS oferecidos, o USUÁRIO concorda em respeitar
e seguir todas e quaisquer diretrizes dispostas neste Termo de Uso e
seus ANEXOS e estar de acordo com os preceitos legais.
1.3. Ao manifestar o “Aceite”, o USUÁRIO declara expressamente que
leu, entendeu e compreendeu todos os direitos e obrigações determinados
no Termo de Uso, e ainda, concorda e se sujeita a todas as disposições
do presente instrumento e dos seus ANEXOS.
1.4. A utilização da PLATAFORMA e dos SERVIÇOS, mesmo que parcial ou a
título de teste, indica que o USUÁRIO concorda com o presente Termo de
Uso.
1.5. Este Termo de Uso poderá sofrer alterações periódicas, seja por
questões legais ou estratégicas da BRABEX. O USUÁRIO desde já concorda
e reconhece que é de sua única e inteira responsabilidade a verificação
periódica deste Termo de Uso. A BRABEX poderá, por mera liberalidade,
informar ao USUÁRIO sobre alterações significativas no Termo de Uso,
através de avisos aos USUÁRIOS.
1.6. Para utilizarem os SERVIÇOS, os USUÁRIOS deverão realizar um
cadastro prévio e responderão pela veracidade e atualização dos dados
informados no cadastro.

1.7 O proprietário de Bitcoin pode vendê-lo ou transferi-lo a outra
pessoa, ou pode usá-lo para compras de produtos ou serviços em diversos
sites na Internet. O valor do Bitcoin, assim como ocorre com as moedas
tradicionais, pode variar no tempo, ou seja, o valor de seu Bitcoin pode
não ser o mesmo no momento em que você for vendê-lo ou usá-lo para
comprar um produto ou serviço na Internet. Você pode acompanhar a cotação
do Bitcoin no próprio Site ou em diversas outras fontes na Internet.
1.8. Dependendo do seu país de residência, poderá não ser capaz de
utilizar todas as funções do site. É de sua responsabilidade seguir
essas regras e leis em seu país de residência e / ou país de onde você
acessa este site e serviços. Contanto que você concordar e realmente
cumprir com estes termos de serviço, a BRABEX oferece direitos pessoais,
não exclusivos, intransferíveis e limitados para entrar e usar o site e
o serviço.
1.9. Você tem pelo menos 18 anos de idade e tem plena capacidade para
aceitar estes termos e entrar em uma transação envolvendo o Bitcoin,
agora se você tem menos de 18 anos de idade, não deve enviar dados
pessoais próprios ou de amigos, nem se inscrever em nenhum dos serviços
on-line da BRABEX, nem clicar em botões de solicitação ou consentimento
neste Site.
1.10. Caso tenha alguma objeção a quaisquer itens, diretrizes ou
alterações posteriores deste Termo de Uso, ou, ainda, caso fique
insatisfeito com os SERVIÇOS oferecidos pela BRABEX, por qualquer motivo
que seja, o USUÁRIO poderá cessar o uso, observado o disposto neste
Termo de Uso.

2. SITE
2.1. O site Brabex Brazilian Bitcoin Exchange, acessado através do
endereço www.brabex.com.br, (doravante referido simplesmente como
"Site") é mantido pela BRA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. (doravante referido
como BRABEX), empresa inscrita no CNPJ sob n.° 29.326.641/0001-12.
2.2. O Site não compra, nem vende Bitcoins. O Site apenas possibilita a
aproximação entre Usuários que desejam comprar ou vender seus próprios
Bitcoins, e oferece funcionalidades para facilitar e dar segurança a
essas transações através dos SERVIÇOS providos. As transações estas são
efetuadas pelos próprios USUÁRIOS, possibilitando que os mesmos negociem
entre si diretamente, sem que a BRABEX participe do contato, negociação
ou efetivação destas negociações, caracterizando a BRABEX apenas como
intermediadora das negociações.

3. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
3.1. A BRABEX não será responsabilizada pelos resultados produzidos pela
PLATAFORMA, caso este seja afetado por algum tipo de programa externo,
como aqueles conhecidos popularmente como vírus, ou por falha de operação
ou corrupção de dados; qualquer defeito decorrente de culpa exclusiva
do USUÁRIO; integração da PLATAFORMA contratado com qualquer outro
software de terceiros ou do USUÁRIO; danos ou prejuízos decorrentes de
decisões administrativas, gerenciais ou comerciais tomadas com base nas
informações fornecidas pela PLATAFORMA; problemas na rede física e lógica
do USUÁRIO; toda e qualquer responsabilidade por eventuais perdas e
danos, lucros cessantes ou emergentes, cujas causas possam ser
atribuídas, de forma direta ou indireta, ao fornecimento, utilização ou
desempenho da PLATAFORMA; eventos definidos na legislação civil como
caso fortuito ou força maior; uso perigoso e/ou inadequado do PLATAFORMA;
e fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados
e/ou o download de informações da PLATAFORMA contratado pelo USUÁRIO
e/ou de suas respectivas versões, se houver.

4. RISCOS
4.1. A negociação de bens e produtos, reais ou virtuais, bem como moedas
virtuais envolve riscos significativos. Os preços podem ou não flutuar
em qualquer dia. Devido as tais flutuações de preços, você pode ganhar
ou perder valores em seus ativos a qualquer momento. Qualquer moeda,
virtual ou não pode estar sujeita a grandes oscilações de valor e pode
até tornar-se inútil. Há um risco inerente que as perdas ocorrerão como
resultado de comprar, de vender ou de negociar qualquer ativo através
de nossa plataforma de negócios.
4.2. A negociação de Bitcoin também tem riscos especiais geralmente não
compartilhados com moedas oficiais ou bens ou commodities em um mercado.
Ao contrário da maioria das moedas, que são apoiadas por governos ou
outras entidades jurídicas, ou commodities como ouro ou prata, Bitcoin
é um tipo único de moeda, apoiado por tecnologia e confiança. Não há
nenhum banco central que pode tomar medidas corretivas para proteger o
valor do Bitcoin em uma crise ou emitir mais moeda ou transações
reversas.
4.3. Em vez disso, o Bitcoin é um sistema mundial de moeda ainda autônomo
e em grande parte não regulamentado, negociado entre empresas e
indivíduos. Os comerciantes depositam sua confiança num sistema digital,
descentralizado e parcialmente anônimo, que depende da rede e da
criptografia peer-to-peer para manter sua integridade.

4.4. Podem existir riscos adicionais que não previmos ou identificamos
nos nossos termos de utilização.
4.5 Você deve avaliar cuidadosamente se sua situação financeira e
tolerância ao risco é adequada para comprar, vender ou negociar o
Bitcoin.

5. RESTRIÇÕES E PROBLEMAS DE ACESSO
5.1. Os serviços do Site estão disponíveis para acesso exclusivamente
através da Internet. Para acessar nossos serviços, os Usuários deverão
estar providos dos equipamentos necessários e apropriados, tais como
computador com programa de navegação (browser) devidamente instalado e
licenciado, modem, bem como dos serviços de provimento e infraestrutura
de acesso à Internet.
5.2. Os serviços do Site estão sujeitos a interrupções, atrasos e
problemas inerentes ao uso da Internet. A BRABEX não será responsável
por qualquer dessas interrupções, atrasos ou problemas, nem por eventuais
defeitos ou limitações dos equipamentos ou do programa de navegação
utilizados pelos Usuários ou, ainda, por eventuais defeitos ou limitações
dos serviços de provimento de acesso ou infraestrutura de acesso à
Internet contratados pelos Usuários.
5.3. A BRABEX também não será responsável por qualquer vírus que possa
atacar o equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização ou
navegação na Internet ou como consequência da transferência de dados,
arquivos, imagens, textos ou áudio.

6. FUNCIONAMENTO,
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E

Funcionamento Geral
6.1. Após conclusão do cadastro pelo USUÁRIO, é criada uma CARTEIRA
VIRTUAL para este, que poderá ser acessada, consultada e transacionada
através do uso de sua senha e login.
6.2. A CARTEIRA VIRTUAL do USUÁRIO é a conta criada automaticamente para
o USUÁRIO, após a validação de seu cadastro. A CARTEIRA VIRTUAL
representa, de forma ilustrativa, o dinheiro custodiado na CONTA
ARRECADADORA e que pode ser retirado pelo USUÁRIO para transferência
para uma conta bancária de sua titularidade; armazenado; colocado à venda
através de ORDEM DE VENDA.

6.3. As transações realizadas entre os USUÁRIOS são de inteira
responsabilidade dos USUÁRIOS. A BRABEX possibilita através da
PLATAFORMA o armazenamento de Bitcoins em CARTEIRAS VIRTUAIS e transações
das mesmas.
6.4. O USUÁRIO poderá utilizar os SERVIÇOS para armazenar Bitcoins e
para emitir ORDEM DE COMPRA e/ou ORDEM DE VENDA.
6.5. A BRABEX poderá utilizar determinados parâmetros próprios para
estabelecer determinados limites, mas não se limitando a, quantidade de
transações de Bitcoins e de valores transferidos e armazenados na CONTA
ARRECADADORA.
6.6. A BRABEX poderá, a seu exclusivo critério, aumentar e diminuir os
limites inicialmente estipulados.
6.7. O USUÁRIO se compromete e é o único responsável por não utilizar
os SERVIÇOS para fins diretos ou indiretos de infringir qualquer lei,
regulamento, este Termo de Uso, nem praticar atos contrários à moral e
aos bons costumes; praticar lavagem de dinheiro; e/ou financiar
atividades e/ou organizações que envolvam terrorismo, máfia, tráfico de
drogas, pessoas e/ou órgãos humanos.
6.8. Como condição para a utilização dos SERVIÇOS, o USUÁRIO entende e
reconhece que as transações de compra e venda de Bitcoins são realizadas
por sua conta e risco e que a BRABEX atua exclusivamente como mantenedora
da PLATAFORMA para que os USUÁRIOS transacionem entre si. Em nenhum
momento a BRABEX poderá ser considerada como responsável por quaisquer
perdas, danos, prejuízos e/ou lucros cessantes que possam eventualmente
ser sofridos pelos USUÁRIOS devido às transações de compra e venda
realizadas ou não através da PLATAFORMA.
6.9. A BRABEX não é uma consultoria de investimentos, tampouco seus
SERVIÇOS implicam em qualquer tipo de consultoria sobre investimentos
e/ou aplicação em Bitcoin, sendo que o USUÁRIO o faz por sua conta e
risco. A BRABEX sugere que seus USUÁRIOS se informem sobre o
funcionamento do Bitcoin, sua valorização, oscilação e formas de
investimentos antes de utilizar o SITE.

7. Ordens de Compras, Vendas e Armazenamento de Bitcoins

Para comprar, vender e armazenar Bitcoins através do Site, o Usuário
deve, previamente, ter efetuado seu Cadastro com sucesso e ter aceitado
todas as disposições dos presentes TERMOS DE USO e de nossa Política de
Privacidade. O Usuário será o único responsável pelas operações de
compra e venda de Bitcoins efetuadas em sua conta no Site. O Usuário ou
cliente não poderá em qualquer hipótese solicitar ao banco ou instituição
financeira o estorno de transferência bancária ou depósito feito em nossa
conta, tendo em vista que o valor creditado em nossa conta é enviado
instantaneamente para o outro usuário vendedor de Bitcoins,
impossibilitando a BRABEX de cobrir tal ressarcimento, uma vez, que os
Bitcoins relativos a esta negociação serão enviados ao usuário comprador.

Ordem de Venda de Bitcoins
7.1. Para vender Bitcoins através da PLATAFORMA, o USUÁRIO deverá
publicar no SITE uma ORDEM DE VENDA. Para que seja possível emitir uma
ORDEM DE VENDA, o USUÁRIO deve ter Bitcoins armazenadas em sua CARTEIRA
VIRTUAL.
7.2. Os Bitcoins podem ser armazenadas na CARTEIRA VIRTUAL mediante
depósito no endereço fornecido pelo SITE, e estarão disponíveis para a
venda em até 24 (vinte e quatro) horas.
7.3. O valor de venda da Bitcoin é estabelecido pelo próprio USUÁRIO sem
qualquer envolvimento da BRABEX.
7.4. O USUÁRIO está ciente de que a emissão da ORDEM DE VENDA representa
uma proposta válida, ou seja, uma oferta firme para todos os fins, desta
forma, após aceite por outro USUÁRIO, a transação de compra e venda
do(s) Bitcoin(s) será automaticamente efetivada e não poderá ser desfeita
ou modificada, devendo o USUÁRIO arcar perante os demais USUÁRIOS que
por ventura aceitarem a transação, com eventuais despesas e prejuízos
ocasionados pela sua eventual desistência. O Usuário poderá cancelar
qualquer Ordem de Venda apenas antes de sua aceitação por outro Usuário.
7.5. A ORDEM DE VENDA poderá ser aceita parcialmente pelo outro USUÁRIO,
podendo ou não o remanescente continuar válido para que outro USUÁRIO
aceite, a critério do USUÁRIO emissor da ORDEM DE VENDA.

7.6. A BRABEX não detém quaisquer responsabilidades sobre as ORDENS DE
COMPRA E VENDA dos USUÁRIOS, sendo mera intermediadora.

Ordem de Compra de Bitcoins
7.7. Para comprar Bitcoins através da PLATAFORMA, o USUÁRIO deverá
publicar no SITE uma ORDEM DE COMPRA. Para que seja possível emitir uma
ORDEM DE COMPRA, o USUÁRIO deve ter o valor equivalente à compra
armazenado em sua CARTEIRA VIRTUAL.
7.8. O valor da compra da Bitcoin é estabelecido pelo próprio USUÁRIO
sem qualquer envolvimento da BRABEX.
7.9. O USUÁRIO está ciente de que a emissão da ORDEM DE COMPRA representa
uma proposta válida para todos os fins, ou seja, uma oferta firme, desta
forma, após aceite por outro USUÁRIO, a transação de compra e venda
do(s) Bitcoin(s) será automaticamente efetivada e não poderá ser desfeita
ou modificada, devendo o USUÁRIO arcar perante o USUÁRIO que aceitar a
transação, com eventuais despesas e prejuízos ocasionados pela sua
eventual desistência. O Usuário poderá cancelar qualquer Ordem de Compra
apenas antes de sua aceitação por outro Usuário.
7.10. A ORDEM DE COMPRA poderá ser aceita parcialmente pelo outro
USUÁRIO, podendo ou não o remanescente continuar válido para que outro
USUÁRIO aceite, a critério do USUÁRIO emissor da ORDEM DE COMPRA.

Armazenamento de Bitcoins na CARTEIRA VIRTUAL
7.11. O USUÁRIO poderá armazenar seus Bitcoins em sua CARTEIRA VIRTUAL,
seja para emitir ORDEM DE VENDA, seja para tão e somente armazenamento
das mesmas.
7.12. O USUÁRIO poderá a qualquer tempo, sem prejuízo do disposto no
item 7.4 acima, transferir suas Bitcoins para outro SITE, plataforma,
gestor ou carteiras virtuais (e-wallet) de Bitcoins.

Armazenamento de Dinheiro na CARTEIRA VIRTUAL

7.13. O USUÁRIO poderá armazenar dinheiro em sua CARTEIRA VIRTUAL para
posterior emissão de Ordem de Compra e consequente compra de Bitcoins.
7.14. O USUÁRIO declara que apenas armazenará dinheiro em sua CARTEIRA
VIRTUAL para fins de futuras emissões de Ordem de Compra.
7.15. O USUÁRIO poderá a qualquer tempo, sem prejuízo do disposto no
item 6.7 acima, solicitar a transferência de seus valores em dinheiro
para a conta bancária de sua titularidade vinculada ao seu Cadastro.
7.16. A conta bancária informada, além de válida e de titularidade do
USUÁRIO, deverá estar no mesmo país em que originou os fundos a serem
transferidos.
7.17. A BRABEX poderá a qualquer tempo, por qualquer motivo e sem aviso
prévio, transferir os valores em dinheiro armazenados na CARTEIRA VIRTUAL
do USUÁRIO à conta bancária de sua titularidade e vinculada ao seu
Cadastro.
7.18. Ocorrendo a hipótese acima, quando do retorno da quantia para a
CARTEIRA VIRTUAL do USUÁRIO, a BRABEX poderá, a seu exclusivo critério,
optar por aboná-lo do pagamento de novas Comissões de Depósito ou
Retirada ou ressarcir o USUÁRIO do pagamento das Comissões de Depósito
ou Retirada já pagas no momento da criação da CONTA VIRTUAL.
A BRABEX não é parte nem deverá ser considerada parte em qualquer das
transações de compra e venda realizadas pelos Usuários através do Site
e não será responsável pelo efetivo cumprimento das obrigações assumidas
pelos Usuários nessas transações.
O Usuário reconhece e aceita que, ao realizar negociações com outros
Usuários, o faz por sua Conta e Risco, reconhecendo a BRABEX apenas como
fornecedora de serviços de disponibilização de espaço virtual para
negociação entre os Usuários. Em nenhum caso, a BRABEX será responsável
por quaisquer perdas, danos, prejuízos ou lucros cessantes que o Usuário
possa sofrer devido às negociações realizadas ou não realizadas através
do Site.
O Usuário deve certificar-se de que cadastrou corretamente seus dados
bancários para a transferência de valores em Reais e o endereço de seu
local de armazenamento de Bitcoins (wallet) para a futura retirada de
Bitcoins do Site. A BRABEX não se responsabiliza por eventuais erros

cometidos pelo Usuário no cadastro de seus dados bancários ou endereço
de wallet.
A BRABEX recomenda que toda transação seja realizada com cautela, bom
senso e adequado nível de compreensão pelo Usuário que dela participa.

8. CADASTRO E VALIDAÇÃO DO CADASTRO
8.1. Para a utilização de quaisquer dos SERVIÇOS, é necessária a
realização do cadastro prévio, em que o USUÁRIO deverá informar um email válido e criação de login e senha.
8.2. Para a utilização dos SERVIÇOS de depósito de valores em reais e
retirada de valores em reais, o USUÁRIO deverá validar sua conta
utilizando o número de seu Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), uma
imagem do documento com foto e comprovante de residência com data máxima
de 3 (três) meses anteriores.
8.3. O cadastro de pessoas jurídicas como USUÁRIO deverá ser realizado
necessariamente por um representante legal, ou administrador devidamente
autorizado para tanto.
8.4. Ao preencher o formulário de cadastro, o USUÁRIO ingressa no banco
de dados da BRABEX, autorizando à BRABEX o acesso a referidos dados
disponibilizados.
8.5. Sendo constatada irregularidade no preenchimento do cadastro,
omissão de informações, dados equivocados ou preenchimentos errôneos, a
BRABEX poderá suspender o acesso do USUÁRIO à área do cadastro até que
a situação se regularize, não se responsabilizando pelo salvamento
automático de benefícios acumulados ou pelo salvamento de cadastro
anterior.
8.6. O Cadastro no SITE é gratuito, porém serão cobradas tarifas pelos
SERVIÇOS, de acordo com as tarifas pré-determinadas pela plataforma.
8.7. Os dados pessoais, de acesso e de transações dos USUÁRIOS são
protegidos pela Política de Privacidade.
8.8. Para a emissão de ORDEM DE COMPRA ou ORDEM DE VENDA é necessário
que o cadastro esteja validado pela BRABEX. Para esta validação e

consequente cumprimento dos procedimentos mínimos de segurança internos,
a BRABEX realizará um procedimento
e poderá solicitar ao USUÁRIO o
documentos adicionais. A validação
BRABEX, que poderá se recusar
justificativa.

de verificação dos dados informados
envio de cópia de documentos e/ou
do cadastro é mera liberalidade da
a validar qualquer cadastro sem

8.9. O USUÁRIO garante que todas as informações prestadas são válidas e
precisas e que a senha determinada é pessoal e intransferível. A
atualização dos dados informados também é de responsabilidade do USUÁRIO
e este está ciente de que a precisão e veracidade destes dados são
imprescindíveis à efetivação dos SERVIÇOS.
8.10. A BRABEX se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de
cadastro e de suspender ou cancelar um cadastro previamente aceito nos
casos de violação de qualquer das disposições deste Termo de Uso,
impossibilidade de verificação da identidade do USUÁRIO ou constatação
de falsidade em qualquer das informações por ele fornecidas, prática
pelo USUÁRIO de atos fraudulentos ou dolosos ou a adoção de qualquer
comportamento que, a critério da BRABEX, seja incompatível com os
objetivos do SITE, com a urbanidade com outros USUÁRIOS ou que possam,
de qualquer modo, causar danos a terceiros ou ao SITE. Caso o cadastro
de qualquer USUÁRIO seja suspenso ou cancelado por quaisquer das razões
previstas neste Termo de Uso, todas as suas ordens de compra ou de venda
de Bitcoins ainda não executadas serão automaticamente canceladas.
8.11. O USUÁRIO aceita e concorda que toda e qualquer transação deve
ser efetuada tão e somente pelo titular do cadastro.
8.12. O “nome de usuário” (login) não poderá guardar semelhança com o
nome “BRABEX”. Também poderão ser cancelados cadastros efetuados com
nomes de USUÁRIO (login) considerados ofensivos.
8.13. O USUÁRIO está ciente de que é proibido manter mais de um Cadastro
no SITE e que, em caso de descumprimento, a BRABEX poderá cancelar ou
suspender todos os cadastros e as ORDENS DE COMPRA E VENDA ainda não
executadas serão automaticamente canceladas.
8.14. O USUÁRIO é o único e exclusivo responsável por manter em segurança
e sigilo seu login e senha, evitando assim o uso não autorizado de seu
cadastro. O USUÁRIO deverá solicitar imediatamente a alteração de senha
no próprio Site, através da opção “Alterar Senha”, no menu “Meu

Perfil”, e comunicar imediatamente o fato à BRABEX, através do e-mail
institucional@brabex.com.br, para que a BRABEX possa tomar as devidas
providências.
8.15. A BRABEX não se responsabiliza pelas informações prestadas por
cada Usuário no momento de seu Cadastro, sendo tais informações
fornecidas sob exclusiva responsabilidade do Usuário.
8.16. O fornecimento de informação falsa ou a utilização indevida de
dados de terceiros em nome próprio constitui crime tipificado pelo Código
Penal Brasileiro. Em qualquer desses casos, a BRABEX poderá suspender
ou cancelar definitivamente o acesso do Usuário em questão a todos os
serviços e funcionalidades do Site, sem prejuízo das demais medidas que
lhe sejam asseguradas pela legislação em vigor.
8.17. O Usuário será o único responsável pelas operações de Compra e
Venda de Bitcoins efetuadas em sua conta no Site.
8.18. O login e senha são pessoais e intransferíveis e não deverão ser
informados pelo Usuário a quaisquer terceiros.

9.PRIVACIDADE
9.1. Todos os dados pessoais informados pelo Usuário no momento de seu
Cadastro são armazenados em servidores ou meios magnéticos de alta
segurança.
9.2. A BRABEX adota todas as medidas possíveis para manter a
confidencialidade e a segurança das informações prestadas por seus
Usuários. No entanto, os Usuários declaram-se cientes da possibilidade
de violação da segurança dos servidores do Site por ataques de hackers
ou outras circunstâncias a que sistemas conectados à Internet estejam
sujeitos, casos em que, apesar dos melhores esforços da BRABEX, as
informações e dados dos Usuários poderão eventualmente ser ilegalmente
acessadas por terceiros.
9.3. A BRABEX poderá também revelar dados e informações de qualquer
Usuário, caso isso seja requerido por lei ou por ordem de uma autoridade
competente.
9.4. O uso dos serviços prestados pela BRABEX requer o envio de mensagens
eletrônicas (como, por exemplo, e-mails) de cunho de segurança e
administrativo. Por fazerem parte da natureza dos serviços prestados,
estas notificações são parte integrante do funcionamento do Site e não

podem ter seu envio para o Usuário cancelado. Todas as outras
notificações enviadas pelo Site contam com uma área administrativa para
que o Usuário possa solicitar ou cancelar o envio de futuro.
9.5. Para obter maiores informações sobre a proteção de seus dados
pessoais, consulte nossa Política de Privacidade.

10.COMISSÕES
O Cadastro no Site é gratuito. Pelos SERVIÇOS serão cobradas tarifas de
acordo com o estabelecido e calculado pela PLATAFORMA, no ato da ação
executada. A BRABEX se reserva no direito de alterar os valores de taxas
sem notificação prévia ao USUÁRIO. As tarifas serão debitadas diretamente
dos valores creditados na CARTEIRA VIRTUAL do USUÁRIO.
10.1. Depósito de valores em Reais para compra de Bitcoins é gratuito.
Quando o Usuário efetua um depósito em Reais para compra de Bitcoins
através do Site, não é cobrada Comissão sobre o valor depositado. Assim,
o saldo que ficará disponível para esse Usuário para compra de Bitcoins
será o valor de seu depósito integral.
10.1.2 O Usuário pagará as comissões cobradas pelo Site apenas para
realizar as seguintes operações:
(a)

Saque de valores em Reais: Tanto o Usuário que vende seus
Bitcoins através do Site, quanto o Usuário que, ao ter depositado
valores em Reais, não os utiliza integralmente para a compra de
Bitcoins, pagarão Comissão ao Site para saque dos valores em Reais.
Assim, no momento do saque, será transferido ao Usuário o saldo
em Reais, já descontado o valor da Comissão.
(b)
Execução de Ordem de Venda: A publicação de uma Ordem de
Venda de Bitcoins no Site é gratuita. No entanto, caso essa Ordem
de Venda seja aceita, total ou parcialmente, por outro Usuário,
será cobrada uma Comissão do Usuário que publicou a Ordem. Assim,
o saldo em Reais disponível para retirada por esse Usuário será o
valor de venda de seus Bitcoins, já descontado o valor da Comissão
prevista neste item (b).
(c)
Execução de Ordem de Compra: A publicação de uma Ordem de
Compra de Bitcoins no Site é gratuita. No entanto, caso essa Ordem
de Compra seja aceita, total ou parcialmente, por outro Usuário,
será cobrada uma Comissão do Usuário que publicou a Ordem. Assim,
o saldo em Reais disponível para o Usuário que publica uma Ordem
de Compra será o valor por ele depositado, já descontado o valor
da Comissão prevista neste item (c).

10.2. O USUÁRIO está ciente de que, por determinados fatores externos
que fujam ao controle da BRABEX, poderão ocorrer atrasos no cumprimento
dos prazos fixados na TABELA DE COMISSÕES E PRAZOS, motivo pelo qual o
Usuário exime desde já a BRABEX de toda e qualquer responsabilidade
decorrente de eventuais inconvenientes ou prejuízos.
Para saber as Comissões atualmente cobradas pelo Site, acesse nossos
prazos e taxas.
Ao aceitar os presentes TERMOS DE USO, o Usuário concorda em pagar à
BRABEX os valores correspondentes às Comissões pelos serviços prestados,
conforme indicadas nestes TERMOS DE USO. A BRABEX se reserva o direito
de modificar, aumentar ou eliminar Comissões vigentes a qualquer momento,
seja em caráter permanente, seja em caráter transitório durante períodos
de promoção. Quaisquer alterações em nossas Comissões serão divulgadas
através do Site.
A BRABEX se reserva o direito de adotar as medidas judiciais e
extrajudiciais pertinentes para receber quaisquer valores a ele devidos.

11. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
11.1 Os Usuários reconhecem e concordam que a BRABEX é a única e exclusiva
titular de todos os direitos autorais e de propriedade intelectual
relacionados ao Site, incluindo seu nome de domínio, sua programação,
arquivos, bancos de dados, conteúdo, design, funcionalidades e demais
características, e que tais direitos são protegidos por lei. O nome
comercial e a marca BRABEX, e os produtos e serviços associados a essa
marca são de exclusiva titularidade da BRABEX e seu uso não autorizado
é sujeito às consequências previstas em lei.
11.2. Os presentes TERMOS DE USO não implicam a cessão ou transferência
ao Usuário de quaisquer direitos relativos ao Site, ou a qualquer parte
de seu conteúdo ou características. Os Usuários poderão utilizar o Site
apenas nos estritos termos permitidos nos presentes TERMOS DE USO.
11.3. É vedado aos Usuários modificar ou tentar modificar qualquer
funcionalidade do Site, produzir quaisquer derivações do Site ou, ainda,
acessar qualquer parte do Site visando à criação de um produto ou serviço
concorrente, ou de qualquer produto ou serviço que contenha ideias,
características ou funções similares às do Site. Não é permitida também

a utilização de nenhum dispositivo, software ou outro recurso que possa
interferir nas atividades e operações do Site ou que tenha por objetivo
o acesso indevido às informações ou bancos de dados do Site. Qualquer
atividade que viole ou contrarie as leis de propriedade intelectual, as
demais normas aplicáveis ou as proibições estipuladas nestes TERMOS DE
USO sujeitarão o responsável às consequências legais pertinentes,
incluindo indenizações por eventuais danos causados.
11.4. O Site poderá exibir links para outros sites da Internet, o que
não significa que esses sites sejam de propriedade da, ou operados pela
BRABEX. A BRABEX não possui controle sobre o conteúdo de outros sites
cujo acesso seja facilitado por links inseridos em nosso Site, e, dessa
forma, não será responsável pelos conteúdos, práticas e serviços
ofertados nesses outros sites.
11.5. Os usuários autorizam desde já o envio de e-mail Marketing e SMS
Marketing pela BRABEX, com objetivo de informar o usuário por qualquer
motivo, como comunicados em geral, informativos, oportunidades de compra
ou venda, bem como outros.

12. COMO ALTERAR SUAS INFORMAÇÕES
12.1. Você pode revisar e editar suas informações pessoais a qualquer
momento se conectando à sua conta e clicando em “Meu Perfil”. Se você
desativar sua conta na BRABEX, marcaremos sua conta em nosso banco de
dados como "desativada", mas manteremos suas informações de conta em
nosso banco de dados. Isto é necessário para impedir a fraude, garantindo
que as pessoas que tentam cometer uma fraude não poderão evitar a
detecção simplesmente fechando a sua conta e abrindo uma nova. No
entanto, se fechar a sua conta, as suas informações identificáveis não
serão utilizadas por nós para quaisquer outras finalidades, exceto se
necessário para evitar fraudes, conforme exigido por lei ou de acordo
com esta Política de Privacidade

13. DEFINIÇÕES
13.1. Para os efeitos deste instrumento, os vocábulos e expressões usados
neste TERMOS DE USO BRABEX têm as seguintes definições, podendo ser
utilizados no singular ou plural:
(a)

CARTEIRA VIRTUAL: conta virtual de
CRIPTOMOEDAS, de titularidade do USUÁRIO.

armazenamento

de

(b)

CONTAS ARRECADADORAS: são contas bancárias de titularidade
da BRABEX, por meio das quais a BRABEX armazena o dinheiro dos
USUÁRIOS que depositam valores e pretendem realizar compras
futuras ou presentes de Bitcoins anunciadas por outros USUÁRIOS
na PLATAFORMA.
(c) BITCOINS: moedas digitais criptografadas, peer-to-peer,
objeto de transações de compra e venda na PLATAFORMA, mais
informações em http://bitcoin.org.
(d) ORDEM DE COMPRA: proposta realizada pelo USUÁRIO na
PLATAFORMA em resposta a uma ORDEM DE VENDA que lhe interesse.
(e) ORDEM DE VENDA: proposta realizada pelo USUÁRIO na
PLATAFORMA, com os detalhes e condições de venda das suas
Bitcoins.
(f) SERVIÇOS: serviços disponibilizados pela BRABEX na
plataforma online para armazenamento e efetivação de transações
de compra e venda das Bitcoins seguindo suas regras funcionais
e mercado.
(g) SITE: site de titularidade da BRABEX, cujo domínio é
http://www.brabex.com.br.
(h) COMISSÃO: refere-se à taxa que é pagável a BRABEX em cada
transação de Compra ou Venda de Bitcoin.
(i) COMPRADOR(ES): significa usuário(s) que estão enviando uma
oferta para comprar Bitcoin através do serviço.
(j) VENDEDOR(ES): significa usuário(s) que estão enviando uma
oferta para vender Bitcoin através do serviço.
(k) USUÁRIO(S): significa compradores e vendedores, bem como
qualquer titular de uma conta. São pessoas físicas ou jurídicas
devidamente cadastrada na PLATAFORMA BRABEX. A validação do
cadastro é mera liberalidade da BRABEX, que poderá se recusar
a validar qualquer cadastro sem justificativa.
(l) PREÇO: significa "preço por moeda" para o qual os usuários
estão dispostos a comprar ou vender Bitcoin, usando o serviço
em uma transação de compra Bitcoin.
(m) TRANSAÇÃO: significa o acordo entre o comprador e o vendedor
para trocar Bitcoins através do serviço oferecido pelo site.
(n) PREÇO DA TRANSAÇÃO: significa o preço total pago pelo
comprador em relação a cada operação realizada através do
serviço.
(o) PLATAFORMA BRABEX: Significa a reunião dos elementos
integrantes da plataforma digital de propriedade da BRABEX,
parcialmente
disponível
através
do
site
http://www.brabex.com.br, a qual foi desenvolvida com a
finalidade de viabilizar a compra e venda online de Bitcoins
pelos USUÁRIOS.

(p)

BRABEX: Significa a empresa BRA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,
inscrita no CNPJ sob n.° 29.326.641/0001-12, sediada na cidade
de São Paulo - SP, (“BRABEX”), detentora de todos os direitos
da PLATAFORMA BRABEX.
(q) TERMOS E CONDIÇÕES DE USO: Significa o presente instrumento,
disponibilizado no link https://brabex.com.br/#terms. O aceite
aos TERMOS E CONDIÇÕES DE USO pelo USUÁRIO constitui o
preenchimento de uma das etapas necessárias para eventualmente
se lograr o cadastramento junto à PLATAFORMA BRABEX.
(r) MOEDAS: Significam os valores em moeda nacional ou
estrangeira que serão depositados pelos USUÁRIOS à BRABEX via
transferência online. As MOEDAS ficarão sob a guarda da BRABEX
(em conta bancária desta última junto a instituição
financeira).
(s) TABELA DE COMISSÕES E PRAZOS: Significa a tabela
disponibilizada
pela
BRABEX
através
do
link
https://brabex.com.br/#taxas, onde restam previstas as
comissões devidas pelo USUÁRIO à BRABEX em cada uma das
operações ali destacadas, bem como o prazo para a realização
de tais operações.

14. ALTERAÇÕES NOS TERMOS DE USO
14.1 A BRABEX reserva-se o direito de alterar, adicionar ou remover
porções a qualquer tempo dos presentes TERMOS DE USO de acordo com o seu
exclusivo critério, visando a seu aprimoramento e à melhoria dos serviços
oferecidos pelo Site. Eventuais alterações nestes TERMOS DE USO entrarão
em vigor imediatamente após sua publicação no Site. Você será notificado
de quaisquer alterações antecipadas através de sua conta. Após tal
notificação, é sua responsabilidade revisar os termos alterados.
14.2. Caso o Usuário não concorde com quaisquer alterações implementadas
nestes TERMOS DE USO, deverá imediatamente cancelar seu Cadastro. Caso
o Usuário não efetue esse cancelamento, ele estará concordando com os
novos TERMOS DE USO. O uso continuado do site após a publicação de um
aviso de alterações aos termos significa que você aceita e concorda com
as alterações e que todas as transações subsequentes por você estarão
sujeitas aos termos alterados.

15. CONCESSÃO DA LICENÇA DE USO

15.1. A BRABEX, proprietária dos direitos do software objeto deste Termo
de Uso, neste ato e pela melhor forma de direito, outorga ao USUÁRIO uma
licença de uso, em caráter não exclusivo e não transferível,
disponibilizado para utilização via internet em plataforma online. Este
site é para seu uso pessoal ou comercial apenas. Estamos vigilantes na
manutenção da segurança do nosso site e do serviço.
15.2. O USUÁRIO declara-se integralmente responsável pelas informações
inseridas na PLATAFORMA, pelo cadastramento, permissões, senhas e modo
de utilização. A BRABEX, em hipótese alguma, será responsável pelo
conteúdo (informações, senhas, cópias de informações etc.) oferecido
pelo USUÁRIO, não sendo, portanto, estas informações revisadas nem
divulgadas em momento algum. A responsabilidade pelas informações é
sempre do USUÁRIO.
15.3. A PLATAFORMA disponibilizada pela BRABEX ao USUÁRIO será mantida
em um servidor da internet homologado pela BRABEX.
15.4. A BRABEX reserva-se o direito de atualizar a PLATAFORMA sempre que
desejar, bem como deixar de comercializá-la, atualizá-la, ou mesmo
descontinuá-la a qualquer tempo.

16. SUPORTE TÉCNICO
16.1 A prestação do serviço de suporte técnico limitar-se-á a
esclarecimentos acerca do funcionamento da PLATAFORMA e sua operação,
pressupondo assim, o conhecimento mínimo, por parte do USUÁRIO, do uso
do computador e/ou dispositivo móvel e suas funções, bem como do sistema
operacional sob o qual o sistema será utilizado. Pressupõe-se ainda, a
configuração adequada do computador e/ou dispositivo móvel no que se
refere à utilização da PLATAFORMA adquirida e o bom estado de
funcionamento do referido computador/dispositivo móvel.
16.1. O suporte técnico limita-se ao atendimento ao USUÁRIO via e-mail
suporte@brabex.com.br, por meio de troca de informações, cabendo à BRABEX
fornecer uma resposta em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do
chamado realizado pelo USUÁRIO, não estando incluído neste serviço, o
atendimento in loco.
16.2. O suporte técnico estará disponível nos dias úteis, no horário de
9h às 18h, de acordo com o calendário e horário oficiais da capital do
Brasil, a cidade de Brasília.

16.3. O Suporte Técnico fornecido pela BRABEX não abrange a conexão com
a internet, rede interna e computadores/dispositivos móveis do USUÁRIO.

17. MELHORIAS/CORREÇÕES/NOVAS VERSÕES
17.1. A PLATAFORMA será constantemente aperfeiçoada pela BRABEX,
conforme sua conveniência e necessidade, podendo inclusive ocorrer
suspensão temporária dos serviços em virtude de aperfeiçoamento
realizado pela BRABEX. Todas as modificações, melhorias e correções
efetuadas na PLATAFORMA, mesmo que informadas, solicitadas e
eventualmente pagas pelo USUÁRIO, ficam incorporadas à PLATAFORMA e
sujeitas aos termos deste Termo de Uso.
17.2. Faculta-se à BRABEX acolher as sugestões de melhorias realizadas
pelo USUÁRIO, não assistindo a ele, em nenhuma hipótese, qualquer direito
de propriedade sobre tais inserções ou melhorias.
17.3. O USUÁRIO terá acesso às melhorias de funcionamento, correções
e/ou
novos
recursos
da
PLATAFORMA
eventualmente
desenvolvidos/implementados pela BRABEX.
17.4. O USUÁRIO desde já, concorda com modificações, implementação de
novos recursos, ferramentas, melhorias ou correções no modelo de
PLATAFORMA que utiliza, ficando a critério da BRABEX o gerenciamento e
aprovação destas modificações na PLATAFORMA. A implementação das
atualizações será realizada pela própria BRABEX de forma automática na
PLATAFORMA, ficando a cargo do USUÁRIO baixar as novas versões
disponibilizadas.

18. REGULAÇÃO FINANCEIRA
18.1. Nosso modelo de negócios e nosso serviço consiste em facilitar a
compra, venda e comercialização de Bitcoins e seu uso para comprar bens
em um sistema de pagamento aberto, não regulado e internacional.

19. CONSELHO FINANCEIRO
19.1. Não oferecemos nenhum conselho de investimento relacionado com os
serviços contemplados por estes TERMOS DE USO. Podemos fornecer
informações sobre o preço, intervalo, volatilidade do Bitcoin e eventos
que o afetam, mas isso não é considerado conselho de investimento e não

deve ser interpretado como tal. Qualquer decisão de Compra ou Venda de
Bitcoins é de sua decisão e não seremos responsáveis por qualquer perda
sofrida.

20. DA VIGÊNCIA
20.1. O prazo para utilização da PLATAFORMA será por tempo indeterminado.

21. DA CARTEIRA VIRTUAL
21.1. Com o deferimento do cadastro do USUÁRIO, a BRABEX criará uma
CARTEIRA VIRTUAL em favor do USUÁRIO na PLATAFORMA BRABEX.
21.2. Com a criação de sua CARTEIRA VIRTUAL, o USUÁRIO poderá depositar
seus Bitcoins na PLATAFORMA BRABEX.
21.3. Os Bitcoins depositados pelo USUÁRIO ficarão depositadas em conta
arrecadadora da BRABEX junto à instituição financeira.
21.4. No momento do preenchimento de suas informações cadastrais, o
USUÁRIO deve obrigatoriamente informar os dados de uma conta bancária
sua, em seu nome e CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), que deverá
estar no mesmo país em que originou os fundos a serem depositados.

22. RESCISÃO, INTERRUPÇÃO, SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO CADASTRO E/OU
SERVIÇOS
22.1. O USUÁRIO poderá rescindir este contrato com a BRABEX e fechar sua
conta a qualquer momento, após a liquidação de quaisquer transações
pendentes. O encerramento do cadastro do USUÁRIO e consequentemente da
CARTEIRA VIRTUAL de sua titularidade só será possível se não houver
registro de fundos, isto é, se não houver, no momento do cancelamento,
quaisquer valores em reais ou em Bitcoins, cabendo ao USUÁRIO realizar
os devidos resgastes ou vendas, se aplicável.
22.2. Você também concorda que a BRABEX pode, mediante notificação, em
seu exclusivo critério, encerrar seu acesso ao site e à sua conta,
incluindo, sem limitação, nosso direito de: limitar, suspender ou
encerrar o serviço e as contas de usuários, proibir o acesso à o site e
seus conteúdos, serviços e ferramentas, atrasar ou remover o conteúdo
hospedado e tomar medidas técnicas e legais para manter os usuários fora
do site se pensarmos que eles estão criando problemas ou uma possível

responsabilidade legal, violando os direitos de propriedade intelectual
de terceiros, ou agir de forma inconsistente com a letra destes termos.
Além disso, podemos, em circunstâncias apropriadas a nosso critério,
suspender ou encerrar contas de usuários por qualquer motivo, incluindo,
sem limitação: tentativas de obter acesso não autorizado ao site ou à
conta de outro usuário ou prestar assistência a terceiros tentando uso
do serviço para executar atividades ilegais, tais como lavagem de
dinheiro, operações ilegais de jogo, financiar terrorismo ou outras
atividades criminosas, violações de direitos autorais, dificuldades
operacionais inesperadas, ou a pedido de agências de aplicação da lei
ou de outras agências governamentais, se for considerado legítimo e
atraente pela BRABEX, agindo a seu exclusivo critério.
22.3. A suspensão de uma conta não afetará o pagamento das comissões
devidas pelas transações anteriores. Após a rescisão, os usuários devem
comunicar uma conta bancária válida para permitir a transferência de
quaisquer moedas creditadas em sua conta. A referida conta bancária será
detida pelo utilizador. Os fundos podem ser transferidos para uma conta
bancária válida. Somente após a conversão para uma moeda. O BRABEX
transferirá as moedas o mais cedo possível após a solicitação do usuário
nos intervalos de tempo especificados pela BRABEX.
22.4. Todos os serviços são fornecidos sem garantia de qualquer tipo,
expressa ou implícita. Não representamos que este site estará disponível
100% do tempo para atender às suas necessidades. Nós nos esforçaremos
para fornecer o serviço o mais rápido possível, mas não há garantias de
que o acesso não será interrompido ou que não haverá atrasos, falhas,
erros, omissões ou perda de informações transmitidas.
22.5. Usaremos esforços razoáveis para garantir que o site possa ser
normalmente acessado por você de acordo com estes TERMOS DE USO. Podemos
suspender o uso do site para manutenção e faremos todos os esforços
razoáveis para lhe dar aviso. Você reconhece que isso pode não ser
possível em uma emergência.
22.6. Após a suspensão e/ou cancelamento do cadastro do USUÁRIO,
realizado por ele mesmo ou pela BRABEX, o USUÁRIO reconhece que poderá
não mais ter acesso e/ou resgatar informações sobre transações realizadas
através da PLATAFORMA, não tendo a BRABEX qualquer dever de armazenamento
de informações, tampouco de repassar essas informações ao USUÁRIO.
22.7. Em caso de suspeita de fraude ou qualquer outra atividade ilícita,
a BRABEX poderá, além de recorrer às medidas legais cabíveis, no momento

efetivo da rescisão, reter eventuais fundos armazenados na CARTEIRA
VIRTUAL do USUÁRIO até a conclusão das respectivas investigações.
Causas para Rescisão, Suspensão e/ou Cancelamento Imediato
22.8. A BRABEX reserva para si o direito de suspender e/ou cancelar o
cadastro dos USUÁRIOS imediatamente e indefinidamente, a qualquer tempo
e sem aviso prévio, em caso de indícios de, mas sem se limitar a:
(t)

fornecimento de informações falsas, imprecisas, incompletas
ou enganosas;
(u) não fornecimento de informações e/ou documentos adicionais,
seja ou não para a validação do Cadastro;
(v) agir de má-fé;
(w) violação de algum dos termos do presente Termo de Uso;
(x) uso dos SERVIÇOS em desacordo com a lei ou qualquer
regulamento relacionado;
(y) envolvimento em condutas fraudulentas ou ilegais;
(z) tentativa de double-spending, isto é, de se utilizar o mesmo
Bitcoin em duas transações.
22.9. Mesmo em caso de rescisão, todas as taxas pagas e cobranças feitas
antes do encerramento não são reembolsáveis.
Contas Inativas
22.10. Ademais, o presente Contrato poderá ser rescindido pela BRABEX
uma vez evidenciada a inatividade da conta por mais de 180 (cento e
oitenta) dias.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. A BRABEX não será responsável pela insolvência do Banco,
Instituição
Financeira
ou
agente
utilizado
para
a
transferência/movimentação do dinheiro, ou mesmo por qualquer mudança
legal ou regulatória que afete a conta onde estiverem depositadas as
MOEDAS. Nesta hipótese o USUÁRIO deverá adotar as medidas cabíveis para
recuperação do dinheiro diretamente junto ao Banco, Instituição
Financeira ou Agente. O USUÁRIO deverá, ainda, entregar à BRABEX o
dinheiro adicional eventualmente necessário para que a BRABEX possa
cumprir o mandato de acordo com as instruções inseridas na ordem de
compra dos Bitcoins.

23.2. Os Bitcoins depositadas na PLATAFORMA BRABEX não geram qualquer
tipo de rendimentos (juros e/ ou correção monetária) para o USUÁRIO.
23.3. A BRABEX não será responsável por lucros cessantes, ou por qualquer
outro dano e/ou prejuízo que possa sofrer o Usuário devido às transações
realizadas ou não realizadas por meio da PLATAFORMA BRABEX.
23.4. As Partes declaram ser contratantes independentes, sem nenhuma
relação societária ou comercial além da estabelecida por meio do presente
TERMO DE USO.
23.5. Os casos omissos neste contrato serão dirimidos à luz da legislação
em vigor e/ou dos usos e costumes, quando em direito admitidos.

CONTATO
Todas as solicitações relativas aos seus dados pessoais, assim como
qualquer solicitação de cancelamento de sua conta na BRABEX podem ser
feitas
através
do
nosso
Relações
Institucionais
e-mail:
institucional@brabex.com.br.
Qualquer Dúvida Técnica entre em contato com: suporte@brabex.com.br
Qualquer dúvida entre em contato com: institucional@brabex.com.br
E-mails
As mensagens de e-mail enviadas pela Internet não são seguras e a BRABEX
não é responsável por quaisquer danos causados pelo resultado do envio
de mensagens de e-mail pela Internet. Sugerimos enviar e-mail em formatos
criptografados; você está convidado a enviar e-mails criptografados PGP
para nós. As instruções e as chaves para o fazer estão disponíveis
mediante solicitação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
No caso de descumprimento, pelo Usuário, de qualquer disposição dos
presentes TERMOS DE USO, a BRABEX poderá declará-lo resolvido em relação
a esse Usuário, independentemente de qualquer aviso, notificação ou de
qualquer outra formalidade, interrompendo, de imediato, o acesso do
Usuário ao Site, sem prejuízo de quaisquer outros direitos assegurados
à BRABEX por lei ou pelos presentes TERMOS DE USO.
É parte integrante e inseparável deste Termo de Uso, e nele se consideram
incorporados:

Tabela
de
Comissões,
(https://www.brabex.com.br/#taxaseprazos)

Prazos

e

Limites

Os presentes TERMOS DE USO são regidos pelas leis da República Federativa
do Brasil e fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir
a ser, para dirimir quaisquer litígios ou controvérsias oriundas dos
presentes TERMOS DE USO.
O presente Termo de Uso é regido pelas disposições da Lei 9.609/98 e Lei
9.610/98, ficando os infratores sujeitos às penas dos crimes previstos
no art. 12 da Lei 9.609/98, sem prejuízo da responsabilidade civil pelos
danos eventualmente causados pelo uso e distribuição de cópias não
autorizadas da PLATAFORMA ou por qualquer outra violação aos direitos
decorrentes da propriedade do mesmo, incluindo, mas não se limitando, o
acesso de terceiros não autorizados.
Nenhuma promessa de lucratividade com as operações de Compra e Venda de
Bitcoins lhe foi feita pela BRABEX ou terceiros a ela vinculados.
A inviabilidade da execução ou invalidade, ainda que em virtude de
decisão judicial, de alguma cláusula, não afetará a validade das demais
cláusulas deste TERMO DE USO, que permanecerá válido e executável
conforme seus termos.
O USUÁRIO RECONHECE QUE AS PECULIARIDADES DE USO DO SITE E DOS SERVIÇOS
NELE DISPONIBILIZADOS FORAM SUFICIENTEMENTE DESCRITAS NESTE TERMO E QUE
A BRABEX CUMPRIU DEVIDAMENTE O DEVER DE INFORMAÇÃO. APÓS LER TODAS AS
CONDIÇÕES QUE REGULAM O USO DO SITE E DE SEUS SERVIÇOS, O USUÁRIO
CONSENTE COM ESTES TERMOS DE USO E ACEITA TODAS AS SUAS DISPOSIÇÕES

Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade, "BRABEX" refere-se à empresa BRA SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA, incluindo, sem limitação, seus proprietários, diretores,
investidores, empregados ou outras partes relacionadas. Dependendo do
contexto, "BRABEX" também pode se referir aos serviços, produtos,
website, conteúdos ou outros materiais (coletivamente, "Serviços de
Bitcoin") fornecido pela BRABEX. "Informações Pessoais" refere-se a
informações que identificam um indivíduo, tal como o nome, detalhes do
endereço, endereço de e-mail, informações sobre a negociação, e
bancárias. "Informações Pessoais" não inclui dados agregados que não
identifica um usuário. BRABEX (doravante, "nós" ou "nosso") estão
comprometidos em proteger e respeitar a sua privacidade. O objetivo
desta Política de Privacidade é descrever:
Os tipos de informações pessoais que coletamos e como ela pode ser
utilizada;
(a)

Nosso uso de cookies e tecnologia semelhante;

(b)

Como e por que nós podemos divulgar suas informações
pessoais a terceiros;

(c)

Seu direito de acessar, corrigir, atualizar e excluir suas
informações pessoais;

(d)

As medidas de segurança que usamos para proteger e evitar
a perda, mau uso ou alteração de informações pessoais;

(e)

Armazenamento da sua informação pessoal na BRABEX.

COLETA E USO DE PESSOAL

A.

INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE COLETAMOS

As informações pessoais que você fornece diretamente para nós quando
você abre uma conta na BRABEX, ou realiza quaisquer transações na
plataforma, ou utilizar outros serviços BRABEX. Isto pode incluir:
Informações de contato, como nome, endereço residencial e endereço de
e-mail.

Informações, como nome de usuário e senha da conta.
Informações financeiras, como números de contas bancárias, extrato
bancário, e informações sobre a negociação.
Informações de verificação de identidade, tais como imagens de seu
documento de identidade (RG), passaporte, Cadastro Nacional de Pessoa
Física (CPF), ou carta de condução (CNH). Informações de verificação
de residência, tais como detalhes de conta de luz ou informação similar.
Nós também coletamos automaticamente determinado computador,
dispositivo e informações de navegação quando você acessar o site da
BRABEX ou ao utilizar nossos serviços. Esta informação é agregada para
fornecer dados estatísticos sobre as ações de navegação dos nossos
usuários e padrões, e não identifica pessoalmente o indivíduo. Esta
informação pode incluir:
Computador ou informações sobre o dispositivo móvel, incluindo o
endereço IP, sistema operacional, tipo de navegador.

INFORMAÇÕES DE USO DO SITE

B.

USO DE COOKIES E/OU TECNOLOGIA SEMELHANTE

Cookies são pequenos arquivos de texto que são colocados no seu
computador por sites que você visita. Eles são amplamente utilizados,
a fim de fazer websites trabalho, ou trabalhar de forma mais eficiente,
bem como para fornecer informações para os proprietários dos sites.
Cookies são normalmente armazenados no disco rígido do seu computador.
As informações coletadas a partir de cookies são usadas por nós para
avaliar a eficácia do nosso Site, analisar tendências e administrar a
Plataforma. As informações coletadas a partir de cookies nos permite
determinar coisas como quais partes do nosso site são mais visitadas e
dificuldades os nossos visitantes podem experimentar em acessar o nosso
site. Com esse conhecimento, podemos melhorar a qualidade de sua
experiência na plataforma através do reconhecimento e entregar mais das
características e informações mais desejadas, bem como por resolver as
dificuldades de acesso. Nós utilizamos o suporte de uma empresa
terceirizada(s), para ajudar-nos a compreender melhor o uso de nosso

Site. Nosso(s) fornecedor(es) de serviço(s) irá colocar cookies no
disco rígido do seu computador e receberá informações que nós
selecionamos que vai educar-nos em coisas como como os visitantes
naveguem através de nosso site, o que produtos são navegados, e
informações gerais da transação. Essas informações serão analisadas em
relatórios agregados. A informação e análise fornecidas pelos nossos
provedores de serviços será usado para nos ajudar a compreender melhor
os interesses dos nossos visitantes em nosso site e como melhor servir
esses interesses. As informações recolhidas pelo nosso(s) prestador(es)
de serviço(s) podem ser ligados e combinados com as informações que
coletamos sobre você enquanto você estiver usando a plataforma.
Nosso(s) prestador(es) de serviço(s) está(ão) contratualmente impedidos
de utilizar as informações que recebemos de nosso site que não seja
para nos ajudar.

PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES NA BRABEX

C.

COMO SÃO USADAS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nosso principal objetivo na coleta de informações pessoais
é fornecer uma experiência segura, suave, eficiente e
personalizada.


Iremos processar sua informação pessoal apenas para o
propósito para o qual foram fornecidas.



Verificamos sua identidade principalmente para aplicação
da nossa política antilavagem de dinheiro, bem como as
diferentes necessidades de aplicação da lei conforme
descrito detalhadamente em nossos Termos de Uso.



Personalizar a sua experiência de uso na BRABEX.



Analisar a utilização do site, e melhorar o nosso serviços
e ofertas.



Ajuda a responder às suas solicitações de serviço ao
cliente e as necessidades de apoio.



Ao acionar o suporte dos nossos serviços, o endereço de email que você fornece pode ser usado para comunicar
informações e atualizações relacionadas ao seu uso da

BRABEX. Ocasionalmente, também podemos comunicar notícias
da empresa, atualizações, promoções e informações
relacionadas aos produtos e serviços similares fornecidos
por nós.


Administrar uma promoção, pesquisa ou outros recursos do
site.



Não executamos rastreamento comportamental das atividades
de um cliente em nosso site ou através de diferentes sites,
nem permitimos que a coleta de dados de terceiros através
do nosso serviço, se você deseja parar de receber
comunicações de marketing, por favor contate-nos em
institucional@brabex.com.br.

DIVULGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS
Podemos revelar suas informações pessoais a terceiros (instituições
financeiras) e das autoridades legais e regulamentares, e transferir
suas informações pessoais, conforme descrito abaixo:

A.

INFORMAÇÕES A TERCEIROS

No processamento de suas transações, podemos compartilhar algumas de
suas informações pessoais com terceiros prestadores de serviços que
ajudam com nossas operações de negócios. As suas informações não serão
vendidas, trocadas ou compartilhadas com terceiros sem o seu
consentimento, exceto para fornecer serviços BRABEX ou conforme exigido
por lei. Ao utilizar nossos serviços e aceitar os nossos Termos de Uso,
você concorda com a divulgação de suas informações pessoais, conforme
descrito neste termo de Política de Privacidade. BRABEX e prestadores
de serviços estão contratualmente obrigados a proteger e utilizar essas
informações apenas para os fins para os quais foram divulgados, exceto
quando exigido ou permitido por lei. Temos asseguram que esse terceiro
será vinculado por termos não menos protetor dos descritos nesta
Política de Privacidade, ou aqueles que são objetos de acordo com as
leis de proteção de dados aplicáveis.


Prestadores de serviços sob contrato que ajudam com partes de
nossas operações comerciais, como prevenção de fraude, cobrança
de contas, marketing e serviços de tecnologia. Nossos contratos

ditar

que

esses

provedores

de

serviços

apenas

usam

suas

informações em conexão com os serviços que realizam para nós e
não para seu próprio benefício.


Instituições financeiras com as quais nos associamos.



Empresas com as quais planejamos juntar ou ser adquiridas por.
(Caso ocorra tal combinação, exigiremos que a nova entidade
combinada siga esta Política de Privacidade com relação às suas
informações pessoais. Você receberá notificação prévia de
qualquer alteração na política aplicável.)



Outros terceiros com o seu consentimento ou direção para fazêlo.

B.

DIVULGAÇÕES A AUTORIDADES LEGAIS

Podemos compartilhar suas informações pessoais com a aplicação da lei,
as autoridades de proteção de dados, oficiais do governo e outras
autoridades quando:



Compelido por intimação,
procedimento legal.



Nós acreditamos que a divulgação é necessária para evitar
danos físicos ou perda financeira.



A divulgação é necessária
atividade ilegal.



Divulgação é necessária para investigar as violações desta
Política de Privacidade ou os nossos Termos de Uso.

ordem

para

judicial

relatar

ou

outro

suspeita

de

WEBSITES EXTERNOS
Ocasionalmente, o site da BRABEX pode fornecer referências ou links
para outros sites ("Sites Externos"). Nós não controlamos esses sites
externos sites de terceiros ou quaisquer dos conteúdos nelas contidas.
Você concorda que nós não somos responsáveis pelos sites referenciados
ou vinculados a partir do site BRABEX, incluindo, mas não limitado ao
conteúdo do site, políticas, fracassos, promoções, produtos, serviços
ou ações e /ou de quaisquer danos, perdas, falhas ou problemas causados

por este, estejam relacionadas ou decorrentes desses sites. As
políticas de privacidade são separadas e independentes. Nós encorajamos
você a rever as políticas, normas, prazos e regulamentos de cada site
que você visita. Procuramos proteger a integridade de nosso site e
agradecemos qualquer feedback sobre informações Site Externo fornecida
no site da BRABEX.

DIREITOS DE ACESSO A DADOS PESSOAIS
Você tem o direito de acessar suas informações pessoais para corrigir,
atualizar e bloquear dados imprecisos e/ou incorretas. Para exercer
esse
direito,
entre
em
contato
conosco
pelo
e-mail
institucional@brabex.com.br através do e-mail utilizado no cadastro. A BRABEX
irá analisar e responder ao seu pedido apenas quando tal não seja
incompatível com os nossos Termos de Uso e outras obrigações legais e
regulamentares. Dentro de 15 dias após a recepção do seu pedido por
escrito, iremos fornecer-lhe com sua informação pessoal, incluindo os
fins para os quais foram utilizados e para quem foi divulgado (caso
tenha sido).

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Armazenamos e processamos suas informações pessoais em nossos
computadores onde existem instalações da BRABEX ou em nossos provedores
de serviços. Mantemos salvaguardas físicas, eletrônicas e processuais.
Utilizamos salvaguardas de computador, como firewalls e criptografia
de dados. Nós usamos uma variedade de medidas de segurança para garantir
a confidencialidade de suas informações pessoais, e para proteger suas
informações pessoais contra perda, roubo, acesso não autorizado, uso
indevido, alteração ou destruição. Estas medidas de segurança incluem,
mas não estão limitados a:


Senha diretórios e bancos de dados protegido.



Tecnologia Sockets camadas (SSL) para assegurar que sua
informação é totalmente criptografado e enviado através da
Internet de forma segura.



PCI Scanning para proteger ativamente os nossos servidores
contra hackers e outras vulnerabilidades.

Todas as informações financeiramente sensíveis e/ou de crédito são
transmitidos através da tecnologia SSL criptografado e no nosso banco
de dados. Somente pessoal autorizado BRABEX é permitido o acesso às
suas informações pessoais, e esse pessoal são obrigados a tratar a
informação como altamente confidencial. As medidas de segurança serão
revistas regularmente à luz dos novos e relevantes desenvolvimentos
jurídicos e técnicos. Aplicamos controles físicos de acesso a nossos
prédios e arquivos e autorizamos o acesso a informações pessoais somente
para os funcionários que exigem que ele cumpra suas responsabilidades
profissionais.

RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nós retemos informações pessoais durante o tempo que for necessário
para cumprir os propósitos descritos nesta Política de Privacidade,
sujeitas às nossas próprias obrigações legais e regulamentares. De
acordo com as nossas obrigações de manutenção de registos, reteremos
conta e outras informações pessoais para, pelo menos, cinco anos após
uma conta é fechada.

ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Política de Privacidade pode ser revisto, modificado, atualizado
e/ou completado a qualquer momento, sem aviso prévio, a critério
exclusivo da BRABEX. Quando fizermos alterações a esta Política de
Privacidade, iremos notificar todos os usuários em nosso site, e
publicar a Política de Privacidade alterada em nosso site.

DEFINIÇÕES
Conta, refere-se ao acordo contratual em que um dos membros BRABEX
aceitou os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, e recebeu
aprovação para utilizar os Serviços BRABEX, incluindo a compra e venda
de Bitcoins e utilizar a Plataforma Transações BRABEX.
Tecnologias de hardware e software usados pela BRABEX para fornecer o
Serviço, tal como estabelecido em nossos Termos de Uso.
Informação pessoal. As informações que identificam um indivíduo, tais
como nome, endereço, endereço de e-mail, informações sobre a

negociação, e dados bancários. "Informações Pessoais" não inclui
anônimas e/ou
específico.

dados

agregados

que

não

identificam

um

usuário

Serviços da plataforma tecnológica, as regras funcionais e mercado
geridos pela BRABEX para permitir que vendedores e compradores para
realizar transações de compra e venda de Bitcoins.
Transação. Inclui o seguinte:


O acordo entre o comprador e o vendedor para trocar Bitcoins
através do Serviço de moedas a uma taxa, cujo esse esta
descriminado no site ("Compra de Bitcoin");



A conversão de moedas em Bitcoins depositados pelos membros
em sua conta ("operação de conversão");



A
transferência
de
Bitcoins
entre
os
Membros
("Transferência/Retirda/Envio de Transação em Bitcoin");



A compra de produtos auxiliares ("transações de compra").

DISPOSIÇÕES FINAIS



A BRABEX poderá, independentemente de qualquer aviso ou
notificação ao USUÁRIO, ceder os direitos oriundos desta Política
de Privacidade, no todo ou em parte, a outras empresas, caso
ocorra algum rearranjo societário da BRABEX, tais como fusão,
aquisição ou jointventure, a qualquer momento, desde que
observada a legislação vigente, regulamentos e normas aplicáveis
a esta Política de Privacidade.



A BRABEX se reserva ao direito de reter informações pelo período
que entender necessário para o bom cumprimento de seus negócios
e atendimento às regulamentações vigentes, mesmo após o
encerramento da conta do USUÁRIO.



A tolerância de uma Parte com a outra quanto ao descumprimento
de qualquer uma das obrigações assumidas nesta política de
privacidade não implicará em novação ou renúncia de direito. A
Parte tolerante poderá, a qualquer tempo, exigir da outra Parte
o fiel e cabal cumprimento desta política de privacidade.



A presente política de privacidade vincula as Partes e seus
sucessores a qualquer título.



A inviabilidade da execução ou invalidade, ainda que em virtude
de decisão judicial, de alguma cláusula, não afetará a validade
das demais cláusulas desta política de privacidade, que
permanecerá válido e executável conforme seus termos.



A BRABEX se reserva o direito de modificar a presente política
de privacidade a qualquer tempo, sendo o USUÁRIO comunicado de
tais alterações, mediante o aceite das novas disposições.



As Partes elegem o foro da comarca da cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, para dirimir qualquer controvérsia oriunda da
presente Política de Privacidade, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Como você pode entrar em contato conosco sobre questões de privacidade
Se você tiver dúvidas ou preocupações com relação a esta Política de
Privacidade,
entre
em
contato
conosco
através
do
e-mail
institucional@brabex.com.br.

