TERMOS DE USO DA PLATAFORMA
Versão 1.2, Data: 05/06/2018
LTX CRYPTO MANAGEMENT ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. (“Latoex Capital” ou “nós”)
gerencia o site www.e-Latoex.capital (“Site”), aplicativos móveis relacionados (“Aplicativos”) e
outros serviços on-line (coletivamente, “Serviços” ou “Plataforma”), de acordo com o termos e
condições aqui descritos (“Termos de Uso”) e/ou outras diretrizes publicadas no mesmo
ambiente.
A LATOEX Capital é uma plataforma eletrônica de gestão discricionária de moedas digitais
(“criptomoedas”). A aceitação dos Termos de Uso é essencial para o uso da Plataforma e é
vinculativa para as Partes. Certifique-se de ler, entender e concordar com estes Termos de
Uso, caso contrário, o usuário não poderá acessar e usar a Plataforma.
1. DEFINIÇÕES
Aplicativo: Plataformas móveis desenvolvida por nós e que disponibilizam interações entre o
Usuário e a Plataforma por meio de dispositivos móveis conectados na web;
Comunicações: Comunicações, acordos, documentos, recibos, notificações e divulgações via emails, salas de bate-papo e notificações do Aplicativo, que podem incluir informações e
recomendações sobre a Plataforma, promoção, marketing ou publicidade que a LATOEX
Capital acredita ser de interesse do Usuário e quaisquer outras informações que a LATOEX
Capital fornece em conexão com a Conta do Usuário e/ou uso dos Serviços;
Conteúdo: Todo material presente no Site e na Plataforma, incluindo formulários, avaliações,
imagens, fotos, textos, layouts, esquemas, ilustrações, documentos, áudio e videoclipes,
arquivos HTML e outros disponíveis na Plataforma;
Forks: mudanças súbitas e/ou não previstas nas regras de operação de protocolos subjacentes
do blockchain onde eventuais Criptomoedas geridas na Plataforma se sustentam;
Informações não pessoais: Informações que não possibilitam identificar o usuário, incluindo
páginas visitadas pelo usuário, arquivos de log, dados de conexão, dentre outras;
Informações Pessoais: informações que possibilitam a identificação dos Usuários dentro da
Plataforma, como números de identificação, dados de localização ou dispositivos eletrônicos
usados na navegação, quando relacionados a um indivíduo identificado ou identificável;
Plataforma: Interface gráfica interativa da LATOEX Capital que habilita o Usuário a visualizar
seus ativos digitais em gestão e o seu desempenho desde o primeiro acesso, além de outras
funcionalidades disponíveis para o Usuário e que podem ser disponibilizadas em formato de
site, interfaces interativas, aplicativos móveis, sem limitação de outros meios;
Política de Privacidade: Política desenvolvida pela LATOEX Capital para coleta, uso,
armazenamento, proteção e divulgação de informações dos Usuários enquanto ativos dentro
da Plataforma, disponível em http://Latoex.capital/pt-br/politica-privacidade
Serviços: Os serviços desenvolvidos e oferecidos pela equipe da LATOEX Capital dentro ou fora
da Plataforma.

Servidores: software ou computador que fornecem e torna os serviços web da plataforma
disponível aos Usuários, como e-mail, banco de dados, proxy, FTP, sistema operacional, entre
outros;
Site: Página da internet onde se encontra disponível a Plataforma da LATOEX Capital acessível
via
endereço www.e-Latoex.capital.
Terceiros: Pessoas ou entidades que não estejam contratualmente vinculadas com a LTX
Capital nem a estes Termos de Uso (conforme definido abaixo);
Conteúdo de Terceiros: conteúdo fornecido por Terceiros;
Sites de Terceiros: conjunto de páginas na internet gerenciado por terceiros, sem a influência
ou mediante coordenação da Latoex Capital;
Transações: Qualquer transação realizada pela Latoex Capital, por meio de sua equipe, na
gestão discricionária das Criptomoedas dos Usuários, incluindo ordens de compra, de venda,
depósitos, compensação, retirada, reembolso, transferência, troca e devolução de valores em
reais ou em outra moeda estrangeira, de Criptomoedas ou de créditos equivalentes.
URL: Endereço único disponível na Internet onde se pode encontrar determinado site, serviço
ou arquivo na rede.
Usuário: Uma pessoa física ou jurídica que se registrou na Plataforma da LTX Capital para obter
um login e senha de Usuário com a finalidade exclusiva de fazer uso dos Serviços disponíveis
na Plataforma fornecida pela LATOEX Capital para comprar Criptomoedas, ou ainda para
colocar sob gestão da LATOEX Capital as Criptomoedas que já possui em sua posse;
Conta de Usuário: Cadastro e identificação do Usuário dentro da Plataforma de LATOEX
Capital, identificável por um nome de usuário (login) e acessível com o uso de uma senha de
acesso à Plataforma; e
Conteúdo do Usuário: Perfil, mensagens escritas em e-mails de fóruns, salas de bate-papo,
respostas às atividades e avaliações e outros conteúdos do Usuário durante o uso das
ferramentas de comunicação e de registro disponíveis na Plataforma da LATOEX Capital.
2. ACEITAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA
O Usuário concorda com as condições destes Termos de Uso, com a Política de Privacidade e
outras políticas a serem carregadas de tempos em tempos no Site, além de se declarar ciente
sobre as leis, regras e regulamentos aplicáveis no uso dos Serviços e da Plataforma
disponibilizada pela LATOEX Capital. A LATOEX Capital poderá, a qualquer momento e a seu
exclusivo critério, alterar estes Termos de Uso. O usuário será informado previamente sobre
quaisquer alterações que ele deve tomar conhecimento e aceitar para continuar acessando a
Plataforma e se beneficiar dos Serviços oferecidos pela LATOEX Capital.
Se o Usuário não aceitar as atualizações dos Termos de Uso, seu uso e/ou acesso à Plataforma
será suspenso. Quaisquer atualizações dos Termos de Uso entrarão em vigor imediatamente
após sua publicação no Site. O uso contínuo da Plataforma pelo Usuário após a publicação da
versão atualizada dos Termos de Uso, com ou sem aviso prévio, representa sua aceitação pelo
Usuário. Assim, o usuário se compromete a verificar periodicamente as atualizações dos
Termos de Uso antes de acessar a Plataforma.

3. ELEGIBILIDADE
O Usuário deve registrar e manter uma conta de usuário pessoal ativa ("Conta de Usuário")
para que possa usar e acessar a Plataforma. Para que o usuário possa se registrar na
Plataforma, este deverá ter pelo menos dezoito (18) anos de idade, ou ter plena capacidade
jurídica em sua jurisdição, para abrir uma conta de usuário.
Além do acima exposto, o Usuário declara e garante que:
i)

Possui capacidade e legitimidade jurídica para, de forma autônoma, se representar
perante a LATOEX Capital no processo de registro de sua Conta de Usuário, quando
solicitada para cadastro de pessoa física, bem como possuir capacidade e
legitimidade jurídica para representar a entidade que subscreve no serviço no
processo de registro de Conta de Usuário, quando solicitada para cadastro de
pessoa jurídica.

ii)

Compreender os riscos associados ao uso do Site, e que não está proibido de usar
o Site, seja em razão de restrições legais ou de não enquadramento nas regras
previstas neste documento;

iii)

Não acessará o Site, nem usará quaisquer Serviços e/ou a Plataforma para
disfarçar ou ocultar bens e/ou patrimônio das autoridades Brasileiras e/ou
internacionais, ou descaracterizar o uso regular e esperado dos Serviços aqui
ofertados para a prática de atividades ilegais, ilícitas ou imorais, especialmente
aquelas relacionadas, mas não limitadas, a atividades que possam de alguma
forma violar leis ou regulamentos aplicáveis ao combate à lavagem de dinheiro, ao
financiamento ao terrorismo e ao tráfico de drogas ou de outras atividades
consideradas como criminosas pela Lei vigente no País e em outros territórios;

iv)

Não irá acessar o Site, nem se registrará nos Serviços ou fazer uso da Plataforma
com a aplicação de recursos, próprios ou de terceiros, cuja origem seja incerta,
duvidosa ou não comprovada e/ou derivada de fontes ilegais;

v)

Não fará declarações falsas, inverídicas, nem informará dados não verdadeiros ou
ilegítimos durante o processo de registro de Conta de Usuário.

vi)

Não irá falsear nem omitirá materialmente qualquer informação necessária para
acessar a Plataforma, nem fornecerá informações enganosas ou inverídicas,
quando solicitadas pela LATOEX Capital no decorrer do uso dos Serviços, seja de
forma direta ou indiretamente relacionadas à, ou decorrentes de atividades dos
Usuários no Site ou uso de quaisquer Serviços disponíveis na Plataforma;

vii)

Qualquer operação de depósito para gestão ou resgate de criptomoeda realizadas
pelo Usuário por meio de suas credenciais de login ou do endereço de e-mail
registrados na Plataforma da LATOEX Capital são consideradas válidas, vinculantes
e conclusivas, e que a LATOEX Capital poderá agir de acordo com essas instruções
de forma legítima e isenta de responsabilizações para iniciar a gestão discricionária
das criptomoedas;

viii)

Todas as transações realizadas não violam os direitos de terceiros nem infringem
as leis vigentes e aplicáveis.

ix)

Declarará e informará à autoridade fiscal e tributária, de maneira justa, todas as
receitas e ganhos de capital aferidos e associadas à atividade do Usuário no Site,
observando a forma exigida, os limites e prazos previstos no regulamento
correspondente, e de acordo com as regras e leis aplicáveis, se comprometendo
em recolher de maneira tempestiva todos os impostos e taxas eventualmente
incidentes;

x)

Quando resgatar criptomoedas do seu saldo na Plataforma, que estas sejam
direcionadas exclusivamente para carteiras próprias, isentando a LATOEX Capital
de qualquer responsabilidade pelas consequências de tal retirada, quando
direcionada para carteiras não controladas pelo Usuário.

4. CONTA DE USUÁRIO
O registro de Conta de Usuário requer que o Usuário forneça a LATOEX Capital determinadas
informações pessoais, como nome, endereço, número de telefone, idade, dados bancários de
origem dos recursos e para depósitos dos valores disponíveis em sua Conta de Usuário (em
alguns casos, um meio de pagamento válido, como cartão de crédito, conta de pagamento ou
outro arranjo de pagamento gerido por terceiros).
O Usuário concorda em fornecer e manter em sua Conta de Usuário apenas informações
verdadeiras e completas, além do dever de mantê-las atualizadas durante o período em que
operá-la, sendo responsável pela exatidão das informações. Se o Usuário não mantiver
informações verdadeiras, completas e atualizadas em sua Conta de Usuário, incluindo dados
bancários e/ou o método de pagamento informado (alguns sujeitos a expiração), o Usuário
declara ciência de que poderá não conseguir acessar os recursos financeiros disponíveis no
sado de sua Conta de Usuário, e em casos extremos, como informações inverídicas, falsas ou
incorretas, poderá a LATOEX Capital encerrar, dentro do seu exclusivo critério, a Conta de
Usuário correspondente dentro da Plataforma.
O Usuário é o único responsável por todas as atividades realizadas em sua Conta de Usuário, e
que em razão disso concorda em envidar os esforços máximos possíveis para sempre manter a
segurança e a confidencialidade das informações relacionadas à sua Conta de Usuário,
incluindo, mas não se limitando a sua senha de acesso, e-mail cadastrado, endereço da chave
privada de sua carteira de criptomoedas, o saldo disponível, seja em reais ou em criptomoedas
e de todas as atividades relacionadas ao manejo de sua Conta de Usuário dentro da
Plataforma, assumindo o risco de perdas e/ou danos decorrentes do uso da sua Conta de
Usuário fora deste padrão mínimo de segurança.
A equipe da LATOEX Capital nunca solicita e nunca solicitará ao Usuário que divulgue sua
senha. Qualquer mensagem que o Usuário receba ou website que visite que solicite a senha, e
que não seja o Site ou a Plataforma, é considerada como ilegítimo e deve ser comunicada
prontamente à equipe da LATOEX Capital. O usuário se compromete a monitorar todas e
quaisquer alterações em sua conta, especialmente, mas não se limitando, ao saldo em conta,
seja em reais ou em criptomoedas.
É aconselhável ao Usuário alterar a senha de acesso a sua Conta de Usuário com regularidade
(sugere-se uma nova senha a cada 3 (três) ou 6 (seis) meses) reduzindo assim o risco de
violação de segurança no uso irregular de sua Conta de Usuário por terceiros. O Usuário não
deve escolher uma senha que seja facilmente adivinhada a partir de informações que alguém
possa saber ou reunir sobre o usuário, ou uma senha que tenha um significado particular e
inerente à vida pessoal do Usuário, como datas comemorativas, nomes de familiares, de

animais de estimação ou outras formas de fácil identificação de terceiros. O Usuário nunca
deve permitir que algum terceiro acesse a sua Conta de Usuário.
Se o usuário tiver quaisquer preocupações de segurança sobre sua Conta de Usuário, detalhes
de login, senha ou outro recurso de segurança perdido, roubado, desviado, usado sem
autorização ou de outra forma comprometida, é aconselhado ao Usuário que altere sua senha
de acesso a Conta de Usuário imediatamente. O Usuário deve entrar em contato com a equipe
da LATOEX Capital imediatamente após tomar conhecimento de qualquer perda, roubo,
apropriação indébita ou uso não autorizado da Conta de Usuário, detalhes de login, senha ou
outros recursos de segurança. Qualquer demora injustificada na notificação à equipe da
LATOEX Capital no que concerne a possível perda, roubo, apropriação indébita ou uso não
autorizado da Conta de Usuário, detalhes de login, senha ou outros recursos de segurança
pode não apenas afetar a segurança da Conta de Usuário, mas também resultar em
responsabilidade exclusiva do Usuário por quaisquer perdas patrimoniais no seu saldo em reais
ou em criptomoedas dentro da Plataforma. Caso o Usuário suspeitar que alguém acessou sua
Conta de Usuário de forma fraudulenta ou criminosa, este deverá, também, reportar o fato a
autoridade governamental apropriada e relatar o incidente.
O Usuário deve tomar cuidado razoável para assegurar que sua(s) conta(s) de e-mail registrada
na Plataforma esteja(m) segura(s) e acessada(s) apenas pelo Usuário, uma vez que o endereço
de e-mail registrado na Plataforma é a única forma de validação de uma nova senha ou para
que a equipe da LATOEX Capital possa se comunicar com o Usuário para questões de
segurança relacionadas com a Conta de Usuário. A LATOEX Capital não pode ser
responsabilizada pela violação de uma conta de e-mail que resulte na execução de uma
transação não autorizada dentro da Plataforma com a devida confirmação. Se o endereço de email cadastrado na Conta de Usuário estiver comprometido, o Usuário deverá, de forma
imediata e sem atrasos injustificados, dar conhecimento deste fato à equipe da LATOEX
Capital, bem como entrar em contato com seu provedor de serviços de e-mail.
Independentemente de o Usuário estar usando um computador público, compartilhado ou
próprio para acessar a sua Conta de Usuário, o Usuário deve sempre garantir que os detalhes
de login e senha não sejam armazenados pelo navegador ou registrados no cache do
dispositivo utilizado, nem gravados de outra forma. Em poucas palavras, o Usuário nunca deve
usar qualquer funcionalidade que permita ou que facilite que os detalhes de seu login ou
senhas de acesso a sua Conta de Usuário sejam armazenados pelo computador que esteja
usando.
O Usuário concorda que não usará nenhuma Conta de Usuário que não seja sua própria Conta
de Usuário ou que acessará a Conta de Usuário de qualquer outro Usuário, a qualquer
momento, ou que ajudará outras pessoas a obter acesso não autorizado a uma Conta de
Usuário de terceiros.
Se houver atividade suspeita relacionada à Conta de Usuário, a LATOEX Capital poderá solicitar
informações adicionais ao Usuário, incluindo a autenticação de documentos, a redefinição de
uma nova senha, se resguardando ao direito de suspender a Conta de Usuário, de forma
preventiva, pelo tempo de revisão. O Usuário é obrigado a cumprir essas solicitações de
segurança, caso contrário, sua Conta de Usuário estará sujeita a suspensão temporária,
enquanto não cumprir com as solicitações ou definitivamente, caso as solicitações não sejam
atendidas em prazo aceitável.
A LATOEX Capital reserva-se o direito de recomendar limites mínimos ou máximos de quantia
para depósitos/retirada de valores ou de criptomoedas da Conta de Usuário, podendo

recomendar, ainda limites de valores ou de volumes diários, mensais e por transação de
acordo com o nível de informação que o Usuário mantiver atualizadas em sua Conta de
Usuário ou ainda de acordo com o seu perfil, comprovação de origem dos recursos e/ou nível
de exposição ao risco para movimentar quantias altas dentro da Plataforma.
Produtos ou serviços adicionais disponíveis ao Usuário na Plataforma podem estar sujeitos a
requisitos adicionais de segurança e o Usuário deve se familiarizar com tais requisitos antes de
fazer uso destes serviços adicionais.
5. PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO E PARA O COMBATE À
LAVAGEM DE DINHEIRO OU AO FINANCIAMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES ILÍCITAS
Os procedimentos de identificação e de Usuários e a adoção de procedimentos para o
combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de outras atividades ilícitas antes e
durante o acesso à Plataforma são: (i) obrigatórios para todas as transações que envolvem
moeda de curso legal no país; e (ii) aplicável, a critério exclusivo da LATOEX Capital, nas
transações que envolvam criptomoedas. Se o Usuário se recusar a fornecer documentos e
informações necessários aos procedimentos de identificação e de Usuários e para o combate à
lavagem de dinheiro e ao financiamento de outras atividades ilícitas, a LATOEX Capital se
reserva o direito de barrar o acesso do Usuário à Plataforma e ainda desativar a sua Conta de
Usuário, independente se está possua ou não saldo em moeda corrente e/ou criptomoedas
disponíveis. No caso em que constar moeda corrente e/ou criptomoedas disponíveis na Conta
de Usuário do Usuário, estes apenas lhe serão disponibilizados para resgate ou disponibilização
na Plataforma após o fornecimento dos documentos e informações requeridas para a
realização dos procedimentos de identificação e de Usuários e para o combate à lavagem de
dinheiro e ao financiamento de outras atividades ilícitas. Caso ainda assim o Usuário se negue
em fornecer os documentos e informações solicitadas, a LATOEX Capital se reserva o direito
em comunicar tal fato à autoridade de controle de atividades financeiras sobre a negativa em
prover informações ou documentos de identificação.
O Usuário desde já declara ciência que leis ou regulamentos administrativos em vigor, ordens
judiciais ou administrativas emitidas pelo poder judiciário ou por agências reguladoras
competentes podem exigir que a LATOEX Capital suspenda ou congele resgates do saldo
disponível na Plataforma de determinado Usuário, ou ainda que esta forneça informações
sobre a Conta do Usuário para fins de esclarecimento, para subsidiar eventual investigação, ou
ainda para sanar eventual direito de terceiros reconhecido judicialmente. Além disso, nossos
procedimentos de registro e verificação de clientes estão sujeitos a alterações a qualquer
momento, seja por exigência legal ou por práticas consideradas como aceitáveis ou
minimamente exigidas pelo setor. A LATOEX Capital tem o dever de cumprir com a Lei e o
Usuário aceita quaisquer inconveniências ou outras consequências que eventualmente lhe
sejam impostas como resultado da necessidade de conformidade dos procedimentos adotados
pela LATOEX Capital com a Lei, regulamentos ou práticas do mercado.
O Usuário se compromete em fornecer a LATOEX Capital apenas documentos verdadeiros e
suficientes, além das informações pessoais necessárias mencionadas nos procedimentos de
internos de procedimentos de identificação e de Usuários e para o combate à lavagem de
dinheiro e ao financiamento de outras atividades ilícitas. Na eventualidade de o Usuário
fornecer documentos falsos, falsificados e/ou informações pessoais inverídicas, esse
comportamento será interpretado como uma atividade fraudulenta e suspeita, estando o
Usuário sujeito, ainda, a outras medidas legais previstas em Leis e/ou regulamentos, além da
imediata rescisão dos Serviços e desativação de sua Conta de Usuário.

O Usuário autoriza a LATOEX Capital a, direta ou indiretamente (através de terceiros), realizar
quaisquer investigações que consideremos necessárias para verificar a relevância e precisão
das informações fornecidas e autenticidade dos documentos fornecidos para fins exclusivos de
verificação e de conformidade com as Leis e regulamentos, na forma prevista em nossa política
de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de outras atividades ilícitas.
6. COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÕES
A LATOEX Capital pode entrar em contato com o usuário por meio dos serviços de
comunicação disponíveis na Plataforma. Além disso, o Usuário concorda expressamente em
receber todas as comunicações, contratos, documentos, recibos, notificações e/ou divulgações
via e-mails, salas de bate-papo e notificações do Aplicativo, que podem incluir informações e
recomendações sobre a Plataforma, promoção, marketing ou publicidade que o LATOEX
Capital acredita ser de interesse do Usuário e qualquer outra informação que a LATOEX Capital
forneça em conexão com a Conta do Usuário e/ou uso dos Serviços ("Comunicações").
Se o Usuário não o quiser, ele poderá, a qualquer momento, optar por não receber e-mails,
mensagens publicitárias e anúncios da LATOEX Capital ou de seus parceiros, bastando
encaminhar mensagem por e-mail para c ontato@e-Latoex.com.br solicitando a remoção do
seu endereço de e-mail das listas de divulgação destes conteúdos. No entanto, a LATOEX
Capital pode enviar avisos administrativos e comerciais, incluindo, mas não limitado a,
informações da Conta de Usuário, confirmações de registro e de outras operações dentro da
Plataforma, informações relacionadas ao pagamento, recibos de transação ou outros serviços
exigidos pelo Usuário para acessar a Plataforma.
Além disso, o Usuário pode, no momento de registro da sua Conta de Usuário ou a qualquer
momento, informar a LATOEX Capital o seu número de telefone. O Usuário concorda em
receber chamadas de discagem pré-gravadas ou automatizadas feitas pela LATOEX Capital em
qualquer número de telefone que ele tenha nos fornecido para cumprir os Termos de Uso, as
políticas internas da LATOEX Capital, as leis aplicáveis ou qualquer outro acordo comercial
entre a LATOEX Capital e o Usuário. O Usuário também concorda que a LATOEX Capital pode
fornecer Comunicações enviando uma mensagem de texto ou SMS para um número de
telefone celular que o Usuário fornecer.
A LATOEX Capital não compartilhará o número de telefone do usuário com terceiros sem
permissão para fins promocionais. No entanto, a LATOEX Capital pode compartilhar o número
de telefone que o Usuário informou com afiliadas ou prestadores de serviços, como serviços
ao cliente, faturamento ou empresas de cobrança contratadas pela LATOEX Capital para
defender seus direitos ou cumprir suas obrigações nos termos dos Termos de Uso, políticas
internas da LATOEX Capital, das leis aplicáveis, ou qualquer outro contrato celebrado entre
LATOEX Capital com o Usuário. O Usuário também consente que tais empresas também
possam contatá-lo por meio de chamadas de discagem pré-gravadas ou automáticas e
mensagens de texto, mas que devem ser previamente autorizadas pela LATOEX Capital para
atender aos propósitos estabelecidos acima.
O Usuário declara saber que taxas e tarifas podem ser cobradas pela operadora de
telecomunicações que esteja vinculado no caso de encaminhamento de mensagens, dados e
outras comunicações para a LATOEX Capital. O Usuário se compromete em manter cópias das
Comunicações, imprimindo uma cópia em papel ou salvando uma cópia eletrônica das
mensagens trocadas com a LATOEX Capital. O Usuário também pode entrar em contato
conosco através do suporte contato@e-Latoex.com.br para solicitar cópias eletrônicas
adicionais das Comunicações trocadas com a LATOEX Capital.

O Usuário poderá revogar o seu consentimento para receber Comunicações, bastando, para
tanto, enviar um pedido de revogação de consentimento para contato@e-Latoex.com.br. Se o
Usuário recusar ou revogar o consentimento para receber determinadas Comunicações
essenciais para a execução dos Serviços ou para a operação segura dentro da Plataforma, a
LATOEX Capital poderá suspender ou encerrar o uso dos Serviços e o acesso do Usuário à
Plataforma.
O Usuário é responsável por manter o endereço de e-mail e/ou número de celular atualizado
na sua Conta de Usuário na LATOEX Capital. O Usuário entende e concorda que caso a LATOEX
Capital envie uma Comunicação, mas o usuário não a receba porque seu endereço de e-mail
ou número de telefone celular está incorreto, desatualizado, bloqueado por seu provedor de
serviços ou, se de outra forma, não puder receber Comunicações eletrônicas, considerar-se-á
que a LATOEX Capital forneceu a Comunicação ao Usuário. Caso o Usuário use filtro de spam
que bloqueia ou redireciona e-mails de remetentes não listados no seu catálogo de endereços
de e-mail, o Usuário deve adicionar o domínio da LATOEX Capital ao seu catálogo de endereços
de e-mail para que possa receber as Comunicações. O Usuário poderá atualizar seu endereço
de e-mail, número de telefone celular ou endereço a qualquer momento, fazendo login em sua
Conta de Usuário e atualizando seus dados cadastrais. Se o endereço de e-mail ou número de
celular do Usuário tornar-se inválido, de modo que as Comunicações encaminhadas pela
LATOEX Capital sejam devolvidas, a LATOEX Capital poderá considerar que sua conta de
usuário foi abandonada e o Usuário poderá não conseguir concluir nenhuma Transação por
meio de nossos Serviços até que recebamos um endereço de e-mail válido ou um novo
número de celular em funcionamento.
7. PROPRIEDADE INTELECTUAL
A LATOEX Capital é legítima detentora dos direitos de exploração comercial da Plataforma,
cuja propriedade exclusiva de seus licenciadores e gerenciada pela LATOEX Capital na
prestação dos Serviços. A LATOEX Capital se reserva o direito de, a qualquer momento e de
tempos em tempos, e a seu exclusivo critério a modificar, descontinuar a Plataforma ou
qualquer parte dela, de forma temporária ou permanentemente, com ou sem aviso prévio. Em
razão disso, o Usuário concorda que a LATOEX Capital não será responsável por quaisquer
modificações, suspensões ou descontinuidade da Plataforma ou qualquer parte dela. Durante
a vigência dos Termos de Uso, nenhuma disposição dos Termos de Uso será interpretada de
forma a obrigar a LATOEX Capital a manter e fornecer a Plataforma ou qualquer parte dela
disponível.
Todo e qualquer conteúdo ou qualquer material disponível na Plataforma, como programas de
computador, códigos e outras imagens, textos, layouts, diagramas, exposições, ilustrações,
documentos, materiais, clipes de áudio e vídeo, HTML e arquivos ("Conteúdo"), são de
propriedade de LATOEX Capital ou de seus licenciadores, sendo protegidos por direitos
autorais, patentes e/ou outros direitos de propriedade intelectual.
Exceto quando de outra forma expressamente permitido nos Termos de Uso, o Usuário não
pode copiar, vender, revender, exibir, reproduzir, publicar, modificar, criar, transferir,
distribuir ou explorar comercialmente a Plataforma ou qualquer Conteúdo, nem criar obras
derivadas da Plataforma. O Usuário também não pode decompilar, desmontar, acessar ou
fazer engenharia reversa do código-fonte de qualquer software que possa ser usado para
administrar a Plataforma.
A LATOEX Capital pode incluir periodicamente na Plataforma softwares, códigos, instruções ou
outras informações no Conteúdo ou materiais que componham a Plataforma, sendo que todas

as informações são fornecidas da maneira como se encontram (“as-is”). O uso deste Conteúdo
para fins comerciais é estritamente proibido.
A LATOEX Capital se reserva o direito de remover, sem aviso prévio, qualquer conteúdo que
viole os direitos autorais, patentes, marcas comerciais, segredos comerciais, direitos de
publicidade ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da própria LATOEX Capital
ou de terceiros eventualmente disponíveis na Plataforma. A remoção de conteúdo por
alegações de violação de direitos autorais ocorrerá a partir da solicitação de qualquer dos
Usuários ou de outros visitantes do Site, quando feitas por meio do canal de Comunicação da
Plataforma.
8. MARCAS
O sinal "LATOEX Capital", o logotipo associado ao sinal “LATOEX Capital” e quaisquer outros
nomes, logotipos ou slogans de produtos ou serviços da LATOEX Capital que possam aparecer
em nossos Serviços são marcas registradas da LATOEX Capital e não podem ser copiados,
imitados ou usados, no todo ou em parte, sem nossa prévia autorização expressa e por escrito.
O Usuário não pode usar qualquer marca registrada, produto ou serviço da LATOEX Capital
sem nossa permissão prévia e por escrito, incluindo, sem limitação, quaisquer metatags ou
outro "texto oculto" que utilize qualquer marca, produto ou nome de serviço da LATOEX
Capital. Além disso, a aparência e identidade visual (look and feel) dos nossos Serviços,
incluindo todos os cabeçalhos de páginas, gráficos personalizados, ícones de botões e scripts,
são obras autorais, marcas registradas e/ou desenho industrial da LATOEX Capital e não
poderão ser copiadas, imitadas ou usadas, no todo ou em parte, sem nossa permissão prévia e
por escrito. Todas as outras marcas comerciais, marcas registradas, nomes de produtos e
nomes de empresas ou logotipos de terceiros mencionados através dos nossos Serviços são de
titularidade de seus respectivos proprietários. A referência a quaisquer produtos, serviços,
processos ou outras informações, por nome, marca, fabricante, fornecedor ou de outra forma,
não constitui ou implica endosso, patrocínio ou recomendação da LATOEX Capital.
9. CONTEÚDO DE TERCEIROS
Ao usar nossos Serviços, o Usuário pode visualizar o conteúdo fornecido por terceiros,
incluindo links para páginas da Web, entre outros links, como aqueles originados em serviços
como Facebook e Twitter e outros ("Conteúdo de Terceiros"). A LATOEX Capital não controla,
endossa ou adota qualquer Conteúdo de Terceiros e não terá nenhuma responsabilidade pelo
Conteúdo de Terceiros, incluindo, sem limitação, materiais que possam ser enganosos,
incompletos, errôneos, ofensivos, indecentes ou de outra forma censuráveis. Além disso, os
negócios ou relacionamento contratual do Usuário com tais terceiros são de responsabilidade
exclusiva entre o Usuário e os terceiros contratante. A LATOEX Capital não será e não poder
ser responsabilizada por qualquer perda ou dano de qualquer tipo incorrido como resultado do
relacionamento do Usuário com o Conteúdo de Terceiros, e o Usuário entende que o uso de
tais Conteúdos de Terceiros e suas interações com estes será assumido ao seu próprio risco.
O Usuário reconhece e concorda que qualquer material, incluindo, mas não limitado a
perguntas, comentários, feedback, sugestões, ideias, planos, notas, desenhos, materiais
originais ou criativos ou outras informações ou comentários fornecidos por este em nossa
plataforma ou em uma dos nossas contas oficiais em plataformas de redes sociais referentes à
LATOEX Capital ou aos Serviços fornecidos para o Usuário, seja por e-mail, postando no Site ou
de outra forma, não são confidenciais e se tornarão propriedade exclusiva da LATOEX Capital.
A LATOEX Capital deterá direitos exclusivos, incluindo todos os direitos de propriedade
intelectual, e terá direito ao uso irrestrito e o poder de disseminar de forma legítima tal
material para

qualquer finalidade, comercial ou outra, sem que para tanto seja necessária qualquer
autorização prévia, reconhecimento ou compensação ao Usuário.
10. LICENÇA DE USO
Uma vez que os Termos de Uso sejam cumpridos, a LATOEX Capital concede ao Usuário o
direito pessoal, limitado, global, não exclusivo, intransferível, revogável e não sublicenciável
para usar a Plataforma. Tal licença está sujeita a estes Termos e não permite ao Usuário: (a)
qualquer revenda do Conteúdo disponível na Plataforma; (b) a distribuição, execução ou
exibição pública de qualquer Conteúdo; (c) modificar ou fazer quaisquer usos derivados do
Conteúdo, ou qualquer parte dele; ou (d) qualquer uso do Conteúdo para além dos propósitos
pretendidos. A licença concedida de acordo com esta seção será automaticamente rescindida
se suspendermos ou rescindirmos o acesso do Usuário aos Serviços.
O uso da Plataforma não garante ao Usuário nenhum direito de propriedade intelectual sobre
a Plataforma e/ou sobre seu Conteúdo. O Usuário deve observar todas as restrições de direitos
autorais contidas na Plataforma. O usuário não pode excluir atribuições, avisos legais ou
direitos de propriedade da plataforma.
A Plataforma também está disponível em formato de aplicativo para dispositivo pessoal móvel
(smartphone e/ou tablets), e a LATOEX Capital poderá atualizá-lo automaticamente e a
qualquer momento. Sujeito à conformidade com estes Termos de Uso, a LATOEX Capital
concede ao Usuário uma licença limitada, não exclusiva, não sublicenciável, revogável e
intransferível para acesso e uso do Aplicativo em um dispositivo móvel pessoal e
exclusivamente para acesso à Plataforma, podendo acessar qualquer Conteúdo e material
relacionado que possa ser disponibilizado através da Plataforma para o Usuário, quando
acessível por meio de Aplicativo, no entanto, apenas para uso pessoal e nunca comercial.
11. DECLARAÇÕES DE CIÊNCIA DE RISCO
A compreensão sobre o funcionamento e a precificação das criptomoedas requer
conhecimento técnico avançado. As criptomoedas são frequentemente descritas em
linguagem extremamente técnica que requer uma compreensão abrangente de tecnologia
aplicada para criptografia e conhecimento relevante em ciências da computação, a fim de
apreciar os riscos inerentes à volatilidade desse tipo de ativo digital. A operação de negociação
de uma determinada Criptomoeda na gestão discricionária da LATOEX Capital não indica
aprovação ou desaprovação da tecnologia subjacente em relação ao ativo digital em questão e
não deve ser usada como endosso ao próprio entendimento do Usuário sobre os riscos
específicos de cada criptomoeda. A LATOEX Capital não dá garantia quanto à adequação das
criptomoedas que negocia em nome próprio na gestão discricionária dos ativos digitais dos
Usuários sob estes Termos de Uso e não assume nenhum dever fiduciário nas relações com
qualquer de seus Usuários.
O Usuário aceita os riscos relacionados com o fato de colocar suas Criptomoedas sob gestão
discricionária da LATOEX Capital. Ao depositar qualquer quantia de Criptomoedas no Serviço,
ou ainda de mandatar a LATOEX Capital para adquirir Criptomoedas em seu nome, o Usuário
declara que foi, é e será o único responsável por sua própria avaliação sobre a criptomoeda em
processo de aquisição, além de fazer uma análise independente e investigar os riscos
concernentes à transação e às criptomoedas a serem colocadas sob gestão discricionária da
LATOEX Capital. O Usuário declara possuir conhecimento suficiente, sofisticação de mercado,
ou que recebeu aconselhamento profissional para fazer sua própria avaliação dos méritos e
riscos

de qualquer transação ou de qualquer criptomoeda a serem colocadas sob gestão
discricionária da LATOEX Capital.
A LATOEX Capital não presta qualquer tipo de aconselhamento para a percepção de riscos para
qualquer de seus Usuários. Se a LATOEX Capital ou seus representantes fornecerem
recomendações para a aquisição de qualquer criptomoeda, apresentar comentários sobre o
mercado ou qualquer outra informação relacionada, o ato de fazê-lo é incidental ao
relacionamento do Usuário conosco e não impõe nenhuma obrigação de verdade ou dever de
diligência em nome da LATOEX Capital ou de seus representantes.
Esta declaração de risco não pode e não deve ser considerada como divulgação integral de
todos os riscos e outros aspectos envolvidos na obtenção ou contratação de transações
financeiras para compra ou venda de criptomoedas. Além dos riscos mencionados em outras
cláusulas destes Termos de Uso, existem outros riscos envolvidos na aquisição de
criptomoedas que não devem ser desconsiderados pelos Usuários. Eles incluem, mas não
estão limitados aos que seguem:
i)

R isco de Mercado: O mercado de criptomoedas ainda é novo e incerto. Especular
sobre o valor das criptomoedas é uma atividade de alto risco e os Usuários nunca
devem impor mais recursos financeiros nesta atividade do que estão dispostos a
perder. Se o mercado para uma ou mais cripotomoedas vai subir ou descer, ou se
uma criptomoeda em particular perderá todo ou substancialmente o seu valor, tal
fato sempre será desconhecido e de difícil predição, não podendo tal situação, em
nenhuma hipótese, ser desconsiderada no todo ou em parte. O uso de
alavancagem financeira pode funcionar contra ou a favor do Usuário, podendo
levar a grandes perdas ou ganhos consideráveis.

ii)

R isco de Liquidez: Mercados de criptomoedas têm diferentes graus de liquidez.
Alguns possuem bastante liquidez, enquanto outros nem tanto. Mercados com
pouca liquidez podem amplificar os efeitos da volatilidade. Nunca haverá uma
garantia de que haverá um mercado ativo e líquido para vender, comprar ou
negociar criptomoedas. Além disso, novos mercados de criptomoedas podem
aparecer abruptamente e deixar de existir na mesma proporção. Risco de
manipulação de mercado também não podem ser desconsiderados. A LATOEX
Capital não admite ou garante que uma determinada classe de criptomoeda
poderá ou não ser utilizada na estratégia atrelada à gestão das Criptomoedas
colocadas sob gestão discricionária em qualquer situação futura.

iii)

R isco Legal e/ou Regulatório: O reconhecimento legal de certas criptomoedas
pode ser incerto. Isso pode significar que a legalidade de detê-las ou negociá-las
nem sempre é clara. Além disso, não existe clareza jurídica se uma criptomoeda
pode ser considerada um bem, uma propriedade, um ativo, ou se representam
direitos de qualquer natureza. Os Usuários são responsáveis por conhecer e
entender como as criptomoedas poderão ser tratadas, regulamentadas ou
tributadas de acordo com a Lei aplicável.

iv)

R isco de Contraparte: Existem riscos inerentes à manutenção das criptomoedas
em depósito com qualquer terceiro em uma relação de custódia. Tais riscos
incluem violações de segurança cibernética, risco de violação contratual e risco de
perda das criptomoedas dadas em depósito. Os Uusuários devem ter cuidado e
diligência excessiva ao permitir que terceiros custodiem suas criptomoedas por
qualquer motivo. Além disso, a LATOEX Capital não pode ser responsabilizada
por

eventual perda de Criptomoedas e outros ativos digitais que estejam sob sua
gestão discricionária, quando a perda tenha ocasionado por ato ou fato atribuído a
terceiros, contratados ou não, para custodiar ou guardar as Criptomoedas objeto
de gestão discriscionária nos termos do contrato de prestação especialmente
assinado entre Usuário e LATOEX Capital e os presentes Termos de Uso.
v)

R iscos na Negociação: Além dos riscos de liquidez, os valores em qualquer
mercado de criptomoedas são voláteis e podem mudar rapidamente. Os Usuários
devem estar cientes sobre o seu nível de exposição ao risco a partir do momento
em que colocam suas criptomoedas sob gestão da LATOEX Capital, e como podem
ser afetados por mudanças repentinas e adversas nas negociações destas nas
atividades de gestão discricionária da LATOEX Capital e outras atividades do
mercado.

vi)

R isco Operacional: As redes blockchain podem ficar offline como resultado de
bugs, Forks ou várias outras razões imprevisíveis. A LATOEX Capital não assume o
risco de perdas devido a fatores além do seu controle em relação à disponibilidade
de redes específicas de blockchain. O Usuário está ciente e aceita os riscos
operacionais relacionados. A LATOEX Capital pode sofrer ataques cibernéticos
sofisticados, passar por dificuldades operacionais inesperadas ou outros desafios
cibernéticos que possam causar interrupções no Serviço. O Usuário concorda em
aceitar o risco de falha na transação resultante de dificuldades técnicas
imprevistas ou intensificadas, incluindo aquelas resultantes de
ataques
sofisticados ocasionados por terceiros mal intencionados. Além disso, o Usuário
reconhece que há riscos associados à utilização de qualquer sistema de negociação
de criptomoedas baseado na Internet pela LATOEX Capital na gestão discricionária
das Criptomoedas do Usuário, incluindo, mas não se limitando a, falhas de
hardware, software e conexões com a Internet. O Usuário reconhece que a
LATOEX Capital não será responsável por quaisquer falhas de comunicação,
interrupções, erros, distorções ou atrasos que este possa ter ao adquirir
criptomoedas por meios próprios. O Usuário concorda e reconhece que os Serviços
podem enfrentar problemas operacionais que levam a indisponibilidades da
Plataforma. O Usuário concorda em não responsabilizar a LATOEX Capital por
quaisquer perdas relacionadas a estas indisponibilidades.

vii)

R isco de Transferência: o Usuário aceita todas as consequências relacionadas ao
envio de criptomoedas para endereços de armazenamento destas fora da
Plataforma. Transações de transferência de criptomoedas podem não ser
reversíveis. Depois que o Usuário envia suas criptomoedas para um endereço de
armazenamento destas na rede blockchain, este aceita o risco de perda indefinida
de acesso a tais criptomoedas. Por exemplo, um endereço pode ter sido digitado
incorretamente e o verdadeiro proprietário do endereço nunca pode ser
descoberto, ou um endereço pode pertencer a uma entidade que não restituirá as
criptomoedas do Usuário.

12. RESGATES NA PLATAFORMA
Independentemente da natureza e forma de qualquer solicitação de resgate, iniciada ou não
pelo Usuário, a LATOEX Capital tem o direito de processar e enviar tais resgates usando
dinheiro ou qualquer das criptomoedas que usualmente utiliza. No decorrer do processamento
e do envio dos valores resgatados em dinheiro ou em criptomoedas, a LATOEX Capital pode ser
solicitada a compartilhar informações e dados do Usuário com terceiros fornecedores da

Plataforma. Nesta situação, o Usuário concede permissão irrevogável para que a LATOEX
Capital compartilhe essas informações com tais fornecedores, liberando a LATOEX Capital de
qualquer responsabilidade, erro, ou negligência a ela relacionada.
Se o usuário solicitar um resgate de criptomoedas e não pudermos cumpri-lo sem fechar
alguma parte das posições abertas na gestão discricionária contratada, não atenderemos a
solicitação até que tais posições tenham sido concluídas de maneira suficiente para permitir o
resgate solicitado.
Dependendo do montante, algumas transações de resgate de valores ou de criptomoedas
estão sujeitas à autenticação de dois fatores.
13. CONDUTA ESPERADA DO USUÁRIO NOS SERVIÇOS
Não obstante as demais disposições estabelecidas nestes Termos de Uso, o Usuário concorda
em:
(i)

Aceitar e cumprir os termos e condições estabelecidos neste documento para ter o
direito de acessar e fazer uso do Site, dos Serviços e da Plataforma.

(ii)

Ler cuidadosamente os Termos de Uso antes de usar o Site, de acessar a
Plataforma ou qualquer um dos Serviços disponíveis;

(iii)

Cumprir com todas e quaisquer leis e regulamentos aplicáveis relacionados ao uso
dos Serviços;

(iv)

Não fazer uso dos Serviços ou da Plataforma para a realização de atividades
criminosas de qualquer tipo, incluindo, mas não limitado a, lavagem de dinheiro,
relacionados a jogos de azar, financiamento de organizações terroristas ou de
outras atividades ilícitas;

(v)

Não assediar outros Usuários - é proibido direcionar conteúdo abusivo ou
inadequado para outros Usuários;

(vi)

Não defraudar quaisquer atividades ou quaisquer dos Serviços disponíveis na
Plataforma;

(vii)

Informar imediatamente a LATOEX Capital, por meio de seu próprio canal, caso o
Usuário presenciar outro Usuário não respeitando ou violando estes Termos de
Uso;

(viii)

Não reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar de qualquer outra
forma, para fins comerciais, no todo ou em parte, as atividades ou serviços da
Plataforma que não tenham sido expressamente autorizados ao Usuário nestes
Termos de Uso;

(ix)

Não usar o nome, marcas registradas, marcas de serviço ou outros materiais da
LATOEX Capital relacionados a comunicações ou e-mails, mesmo que não
solicitados;

(x)

Não utilizar, fora do padrão aceitável, meios automatizados ou eletrônicos para
acessar a Plataforma (incluindo robôs, spiders, scripts, entre outros);

(xi)

Não fazer declarações falsas, não fingir ser outra pessoa ou de outra forma
adulterar sua identidade, empregar pseudônimo ou deturpar sua relação de
representatividade de uma pessoa ou entidade, dentre outras ações;

(xii)

Não interferir ou prejudicar as atividades e serviços da Plataforma, seus servidores
ou redes em que a Plataforma esteja conectada;

(xiii)

Não prejudicar as atividades e Serviços da Plataforma ou não cumprir com
quaisquer requisitos, procedimentos, políticas ou regulamentos dos servidores ou
das redes em que a Plataforma esteja conectada;

(xiv)

Ser responsável pela veracidade das informações fornecidas e coletadas pela
LATOEX Capital; e

(xv)

Verificar periodicamente as atualizações dos Termos de Uso e da Política de
Privacidade da Plataforma.

Além disso, o Usuário não poderá publicar, submeter, transmitir ou disponibilizar através da
Plataforma qualquer conteúdo, comunicação ou outra informação que:
(i)

Sejam obscenas, falsas, indecentes ou difamatórias ou que difamam, abusam,
constrangem, discriminam ou ameaçam outros;

(ii)

Contenham vírus, cavalos de Tróia, worms, bombas-relógio, robôs de
cancelamento, outros dispositivos maliciosos ou componentes prejudiciais que
possam danificar, interferir negativamente, interceptar clandestinamente ou
expropriar qualquer sistema, dados ou Informações Pessoais;

(iii)

Que não esteja autorizado a divulgar ou disponibilizar sob qualquer lei ou relações
contratuais ou fiduciárias (tais como informações privilegiadas, proprietárias e
confidenciais aprendidas ou divulgadas como parte de relações de emprego ou
sob acordos de confidencialidade);

(iv)

Infrinja direitos autorais, patentes, marcas registradas, segredos comerciais,
direitos de publicidade ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual ou
direitos de propriedade de terceiros; ou

(v)

Que viole qualquer lei local, estadual, nacional ou internacional aplicável ou ainda
que incentive a prática atividades ilegais.

O Usuário concorda que, sempre que uma ordem de compra ou de venda for realizada, a
Plataforma enviará e receberá as quantias em dinheiro e/ou em criptomoedas de/para as
contas do Usuário comprador e do Usuário Vendedor abertas em seus nomes na Plataforma.
O Usuário é responsável por todo e qualquer dano causados à LATOEX Capital, bem como
responsável por toda e qualquer demanda judicial movidas contra a LATOEX Capital por
violação de direitos de terceiros ou violação das leis aplicáveis como consequência de sua
atividade dentro da Plataforma.
Nada nos Termos de Uso exclui ou limita a responsabilidade do Usuário por fraude, lesão ou
danos pessoais causados a terceiros como resultado de sua negligência, violação dos termos
impostos por lei ou qualquer outra responsabilidade que por lei não possa ser limitada ou
excluída.

O Usuário é o único responsável por determinar se qualquer transação contemplada é
apropriada para ele com base em seus objetivos pessoais, situação financeira e nível de
exposição ao risco.
O Usuário é o único responsável por cumprir a Lei aplicável. A LATOEX Capital não é
responsável por determinar se ou quais leis podem ser aplicadas às transações do Usuário na
Plataforma, incluindo a legislação tributária. O Usuário é o único responsável por relatar e
pagar quaisquer impostos decorrentes do uso dos Serviços.
14. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA LATOEX CAPITAL
A LATOEX Capital tem o direito de suspender a conta do Usuário e bloquear todos os ativos,
sejam estes criptomoedas ou moeda de curso legal neles contida, em caso de não
cumprimento ou cumprimento indevido dos Termos de Uso pelo Usuário.
A LATOEX Capital compromete-se a fornecer os Serviços com o máximo de esforço, devido
cuidado e de acordo com estes Termos de Uso.
Na medida permitida por lei, a LATOEX Capital não é responsável por quaisquer danos, lucros
cessantes, perda de receita, perda de negócios, perda de oportunidade, perda de dados, perda
indireta ou consequencial, a menos que a perda sofrida seja causada por uma violação dos
Termos de Uso praticada pela LATOEX Capital.
Em caso de fraude, a LATOEX Capital compromete-se a comunicar todas as informações
necessárias, incluindo nomes, endereços e todas as outras informações solicitadas, às
autoridades competentes que combatem fraudes e violações da lei. Os Usuários reconhecem
que suas contas podem ser congeladas a qualquer momento, a pedido de qualquer autoridade
competente que esteja investigando uma fraude ou qualquer outra atividade dada como
ilegal.
Nada nestes termos exclui ou limita a responsabilidade da LATOEX Capital por fraude, morte
ou danos pessoais causados em razão de sua negligência, violação dos termos e restrições
impostas pela lei ou qualquer outra responsabilidade que não possa ser limitada ou excluída
legalmente.
15. MEIOS DE PAGAMENTO
O Usuário concorda que a LATOEX Capital e terceiros prestadores de serviços de pagamento
podem usar e armazenar suas informações de pagamento e Informações Pessoais fornecidas
no registro da Conta do Usuário. Todos os instrumentos de pagamento adicionados à conta de
usuário, seja uma conta bancária, cartão de crédito, cartão de débito ou outros, devem ser
nominais ao próprio Usuário. Qualquer tentativa em contrário será considerada como fraude.
Informações pessoais do Usuário também podem ser compartilhadas com terceiros que
fornecem assistência à LATOEX Capital para manter e gerenciar registros de banco de dados,
meios de pagamento, gestão de pós-venda, gerenciamento de dados e serviços de verificação
de crédito. Enquanto a LATOEX Capital não tiver controle sobre o uso que estes terceiros
fazem das Informações Pessoais, medidas razoáveis serão tomadas para obter a conformidade
deste terceiro com a proteção da confidencialidade, segurança e integridade de quaisquer
Informações Pessoais que a LATOEX Capital compartilhe com tais terceiros ou que sejam
coletados por estes por meio da Plataforma da LATOEX Capital.
16. AUTORIZAÇÃO DE USO DE INFORMAÇÕES

Para obter informações sobre como a LATOEX Capital coleta, usa, armazena, protege e divulga
informações pessoais de Usuários, leia a Política de Privacidade, disponível em http://eLatoex.capital/pt-br/politica-privacidade. A Política de Privacidade da LATOEX Capital é
incorporada aos Termos de Uso para fins de referência. O Usuário deve ler atentamente a
Política de Privacidade. Ao aceitar os Termos de Uso, o Usuário concorda e também cumpre
com as regras de limitações impostas pela Política de Privacidade mencionada acima.
17. LIMITAÇÃO DE GARANTIA
O Usuário expressamente reconhece e concorda que os Serviços são fornecidos "como estão"
(“as is”) e "conforme disponíveis" (“as available”). A LATOEX Capital se isenta de todas as
representações e garantias, expressas, implícitas ou estatutárias, que não estejam
expressamente contidas nestes Termos de Uso. Além disso, a LATOEX Capital não garante a
confiabilidade, pontualidade, qualidade, adequação ou disponibilidade dos Serviços ou da
Plataforma, nem que a Plataforma estará disponível de maneira ininterrupta ou livre de erros.
Não obstante o acima exposto, a LATOEX Capital não garante que os Serviços:
(i)

Atendam aos requisitos ou expectativas, ou atingirão as metas esperadas;

(ii)

Não serão paralisados ou de outra forma ininterruptos, seguros e livre de erros;

(iii)

Serão precisos, completos, atuais, totalmente seguros e confiáveis; ou

(iv)

Serão imediatamente corrigidos em caso de defeitos.

O Usuário assume todos os riscos de danos pessoais ou patrimoniais que possam incorrer com
o uso dos Serviços ou causados pelo uso da Plataforma.
18. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A LATOEX CAPITAL, SEUS ACIONISTAS, EXECUTIVOS,
DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES E TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE O USUÁRIO OU QUALQUER OUTRA PESSOA
OU ENTIDADE POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS,
PUNITIVOS OU CONSEQUENCIAIS SEJA QUAL FOR, INCLUINDO QUALQUER QUE POSSA
RESULTAR DE (I) A EXATIDÃO, INTEGRIDADE OU CONTEÚDO DESTE SITE, (II) A EXATIDÃO,
INTEGRIDADE OU CONTEÚDO DE QUAISQUER SITES VINCULADOS (ATRAVÉS DE HIPERLINKS,
BANNERS PUBLICITÁRIOS OU OUTROS) A ESTE SITE, (III) OS SERVIÇOS ENCONTRADOS NESTE
SITE OU EM QUAISQUER SITES VINCULADOS (ATRAVÉS DE HIPERLINKS, BANNERS
PUBLICITÁRIOS OU OUTROS) A ESTE SITE, (IV) DANOS PESSOAIS OU MATERIAIS DE QUALQUER
NATUREZA, (V) CONDUTA DE TERCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, (VI) QUALQUER ACESSO
NÃO AUTORIZADO OU USO DE NOSSOS SERVIDORES E/OU TODO E QUALQUER CONTEÚDO,
INFORMAÇÕES PESSOAIS, INFORMAÇÕES FINANCEIRAS OU OUTRAS INFORMAÇÕES E DADOS
ARMAZENADOS, (VII) QUALQUER INTERRUPÇÃO OU CESSAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OU A
PARTIR DESTE SITE OU DE QUAISQUER SITES LIGADOS (ATRAVÉS DE HIPERLINKS, BANNERS
PUBLICITÁRIOS OU OUTROS) A ESTE SITE, (VIII) QUAISQUER VÍRUS, WORMS, BUGS, CAVALOS
DE TRÓIA OU SIMILARES, QUE POSSAM SER TRANSMITIDOS PARA OU DESTE SITE OU
QUAISQUER SITES VINCULADOS (ATRAVÉS DE HIPERLINKS, BANNERS PUBLICITÁRIOS OU
OUTROS) A ESTE SITE, (IX) QUALQUER CONTEÚDO DE USUÁRIO OU CONTEÚDO QUE SEJA
DIFAMATÓRIO, ASSEDIANTE, ABUSIVO, PREJUDICIAL A MENORES OU A QUALQUER CLASSE
PROTEGIDA, “PORNOGRÁFICO”, OBSCENO OU CENSURÁVEL, E / OU (X) QUALQUER PERDA OU
DANO DE QUALQUER TIPO INCORRIDO COMO RESULTADO DO USO PELO USUÁRIO DESTE SITE

OU DOS SERVIÇOS ENCONTRADOS NESTE SITE, SEJA COM BASE NAS GARANTIAS, CONTRATOS,
ATOS ILÍCITOS OU QUALQUER OUTRA TEORIA JURÍDICA. ALÉM DISSO, O USUÁRIO
ESPECIFICAMENTE RECONHECE E CONCORDA QUE QUALQUER CAUSA DE AÇÃO DECORRENTE
OU RELACIONADA A ESTE SITE OU AOS SERVIÇOS ENCONTRADOS NESTE SITE DEVE SER
INICIADA DENTRO DE UM ANO APÓS A CAUSA DA AÇÃO, CASO CONTRÁRIO, TAL CAUSA DE
AÇÃO SERÁ DADA COMO PRESCRITA. ALÉM DISSO, O USUÁRIO RECONHECE E CONCORDA
ESPECIFICAMENTE QUE A RESPONSABILIDADE CUMULATIVA TOTAL DA LATOEX CAPITAL
RESULTANTE DOS TERMOS DE USO NÃO EXCEDERÁ O VALOR DAS TAXAS RECEBIDAS PELA
LATOEX CAPITAL DO USUÁRIO NO USO DA PLATAFORMA NO MÊS DA OCORRÊNCIA ALEGADA.
A EXISTÊNCIA DE VÁRIAS REIVINDICAÇÕES NÃO EXPANDIRÁ OU AUMENTARÁ A LIMITAÇÃO
MENCIONADA ACIMA. O USUÁRIO RECONHECE QUE ESTA CLÁUSULA DEMONSTRA A
ALOCAÇÃO DE RISCO ACORDADA ENTRE AS PARTES E QUE A LATOEX CAPITAL NÃO SE
DISPONIBILIZARIA A ENTRAR NESTES TERMOS DE USO OU COLOCARIA A PLATAFORMA À
DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO SEM TAIS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE. ESSA LIMITAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE SE APLICA, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER REMÉDIO FORNECIDO
AQUI ATENDER AO OBJETIVO BÁSICO DO USUÁRIO OU NÃO. A LIMITAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE ACIMA SE APLICA NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI E
SOBREVIVERÁ A QUALQUER RESCISÃO OU EXPIRAÇÃO DESTE CONTRATO OU AO USO DO
USUÁRIO DESTE SITE OU DOS SERVIÇOS ENCONTRADOS NESTE SITE. AS LIMITAÇÕES E
RENÚNCIA DE GARANTIAS AQUI CONTIDAS NÃO SE DESTINAM A LIMITAR A
RESPONSABILIDADE OU MODIFICAR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR QUE, DE ACORDO COM A
LEI APLICÁVEL, NÃO PODEM SER LIMITADOS OU ALTERADOS.
19. INDENIZAÇÃO
O Usuário concorda em indenizar, defender e manter a LATOEX Capital, seus acionistas,
diretores, executivos, representantes, funcionários e cessionários indenes de e contra todas e
quaisquer reivindicações, encargos, perdas, responsabilidades e despesas (incluindo
honorários advocatícios) decorrentes ou relacionados do uso da Plataforma, dos Serviços ou
bens obtidos através destes; (ii) do descumprimento ou violação de qualquer disposição destes
Termos de Uso; e (iii) do uso do Conteúdo fornecido pelo Usuário pela LATOEX Capital ou
violação de direitos de terceiros, incluindo direitos de propriedade intelectual ou outros
direitos patrimoniais.
20. SEGURANÇA
A LATOEX Capital tomará medidas técnicas e organizacionais apropriadas contra possíveis
perdas de informações pessoais do Usuário ou o processamento ilegal delas. Para isso, a
LATOEX Capital adotará práticas padrão do setor para manter a segurança das Informações
Pessoais, desde que comercialmente razoáveis, como criptografia, Firewalls e Secure Sockets
Layer (SSL), bem como proteções físicas dos locais onde as Informações Pessoais serão
armazenadas. No entanto, não importa quão eficiente seja a tecnologia de segurança, nenhum
sistema é impenetrável. A LATOEX Capital não pode garantir a segurança total e integral dos
bancos de dados, assim como não pode garantir que as Informações Pessoais do Usuário não
serão interceptadas. Qualquer transmissão de informações do Usuário para a LATOEX Capital é
de responsabilidade do Usuário. Além disso, é da responsabilidade do Usuário proteger as
informações de acesso (nome de usuário e senha de acesso). O Usuário deve informar
imediatamente à LATOEX Capital se sua Conta de Usuário está comprometida ou se está sendo
usada sem sua autorização.
21. ENCERRAMENTO DOS TERMOS DE USO

O Usuário concorda que qualquer descontinuação ou término do acesso deste à Plataforma
poderá ser efetuado sem aviso prévio e que a LATOEX Capital não será penalizada pelo
cancelamento da Conta do Usuário. O Usuário também reconhece que a LATOEX Capital pode
armazenar suas informações, independentemente da rescisão da Conta de Usuário.
O Usuário concorda que a LATOEX Capital poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer
momento, desativar ou cancelar a Conta de Usuário ou invalidar o acesso à Plataforma por
qualquer motivo ou mesmo se o Usuário for considerado:
(i)

Em violação aos Termos de Uso

(ii)

Tenha infringido os direitos de propriedade intelectual de terceiros;

(iii)

Não tenha pagado as taxas ou valores devidos para usar a Plataforma;

(iv)

Tente obter acesso não autorizado ao Site ou à conta de outro Usuário ou prestar
assistência à tentativa de outras pessoas para assim fazê-lo;

(v)

Uso dos Serviços para realizar atividades ilegais, como lavagem de dinheiro,
operações de jogos de azar, financiamento de terrorismo ou outras atividades
consideradas criminosas;

(vi)

Dificuldades operacionais inesperadas; ou

(vii)

A pedido de autoridades governamentais, agências regulatórias ou outras
entidades públicas, bem como para fins de cumprimento de ordens judiciais, se
consideradas legítimas e convincentes pela LATOEX Capital, agindo, nesse caso, a
seu exclusivo critério.

O Usuário pode rescindir os Termos de Uso e encerrar sua Conta a qualquer momento, após a
liquidação de quaisquer ordens abertas ou pendentes.
O Usuário também concorda que a LATOEX Capital terá o direito de proibir seu acesso ao Site,
aos Serviços e às ferramentas disponíveis, podendo remover o conteúdo hospedado, e tomar
medidas técnicas e legais para manter os Usuários fora do Site, no caso de violação deste aos
Termos de Uso.
A LATOEX Capital também se reserva o direito de suspender Contas de Usuários que não
tenham sido ativadas que tenham sido abandonadas pelo Usuário por um período de 6 (seis)
meses ou mais. O Usuário concorda que a LATOEX Capital não será responsável perante eles
ou qualquer terceiro pelo encerramento de sua conta ou acesso ao Site.
A suspensão da conta não afetará o pagamento das taxas de transação devidas por transações
anteriores. Após a rescisão, o Usuário deverá fornecer um endereço bancário ou um endereço
de criptomoeda válidos para permitir a transferência de qualquer montante remanescente em
sua Conta de Usuário. A LATOEX Capital deve transferir tais montantes o mais rápido possível
após a solicitação do Usuário, respeitados os prazos especificados pela LATOEX Capital para
tanto. Se qualquer Transação estiver em um estado pendente no momento em que a Conta do
Usuário for cancelada ou suspensa, tal transação poderá ser cancelada e/ou reembolsada
conforme a situação e à exclusivo critério da LATOEX Capital.
A LATOEX Capital enviará o saldo de crédito da Conta do Usuário para este, no entanto,
dependendo das circunstâncias, intermediários podem estar envolvido para processar tal

operação ou ainda o banco beneficiário pode deduzir os encargos incidentes na operação.
Neste caso, a LATOEX Capital envidará esforços razoáveis para garantir que tais cobranças
sejam divulgadas ao Usuário antes de enviar o pagamento; no entanto, quando não puderem
ser evitados, o Usuário reconhece que essas cobranças nem sempre podem ser calculadas com
antecedência e que ele concorda em ser responsável pelo pagamento de tais encargos.
O Usuário não poderá cancelar sua Conta de Usuário se a LATOEX Capital entender, a seu
exclusivo critério, que tal cancelamento está sendo realizado como um esforço do usuário para
evitar uma investigação por eventual atividade suspeita ou irregular, ou ainda para evitar o
pagamento de qualquer quantia devida à LATOEX Capital. No caso em que o Usuário ou a
LATOEX Capital rescindir este contrato ou o seu acesso aos Serviços, ou ainda desativar ou
cancelar a Conta de Usuário correspondente, o usuário continuará a ser responsável por todos
os montantes devidos enquanto esteve em relacionamento comercial com a LATOEX Capital.
No caso de um problema técnico causar interrupções no acesso à Plataforma ou ocasionar
erros na Conta do Usuário, a LATOEX Capital poderá suspender temporariamente o acesso do
Usuário à Conta do Usuário até que o problema seja resolvido.
22. CONDIÇÕES GERAIS
A LATOEX Capital não se responsabiliza por danos causados em razão de atrasos ou falhas no
cumprimento dos compromissos assumidos nestes Termos de Serviço quando ocasionado em
razão de incêndios; greves; inundações; falta de energia ou falhas; atos de caso fortuito ou de
força maior; atos lícitos de autoridades públicas (fato do príncipe); todo e qualquer
movimento, deslocamento ou volatilidade do mercado; avarias nos computadores, nos
servidores ou falha ao acessar a Internet; violações de segurança ou ataques cibernéticos; atos
criminosos; atrasos ou incumprimentos causados por transportadores comuns; atos ou
omissões de terceiros; ou quaisquer outros atrasos, defeitos, falhas ou interrupções que não
possam ser razoavelmente previstos pela LATOEX Capital. Em caso de eventos de caso fortuito
ou de força maior, a LATOEX Capital é dispensada de toda e qualquer obrigação de
desempenho e estes Termos de Serviço, que serão finalizados de forma completa e conclusiva.
A LATOEX Capital pode transferir ou ceder de boa-fé, parte ou a integralidade de seus direitos,
de forma gratuita ou onerosa, ou ainda delegar suas obrigações sob os Termos de Uso a
terceiros. Por outro lado, o Usuário não poderá transferir ou ceder, no todo ou em parte,
qualquer de seus direitos ou obrigações previstos no presente Termos de Uso, nem delegar as
obrigações aqui estabelecidas para terceiros sem o prévio consentimento por escrito da
LATOEX Capital.
Se qualquer disposição dos Termos de Uso for considerada ilegal, nula ou por qualquer razão
inexequível, deverá ser considerada como separada das outras disposições aqui estabelecidas
e não afetará a validade e aplicabilidade das outras disposições previstas nos Termos de Uso.
O atraso ou impossibilidade da LATOEX Capital em realizar qualquer das obrigações aqui
previstas não deve, em nenhum caso, ser interpretada como renúncia ao direito e privilégio de
fazê-lo a qualquer momento a partir de então.
Os títulos das cláusulas aqui apresentadas são apenas para referência e não têm efeito legal.
Os Termos de Uso serão regidos e interpretados exclusivamente de acordo com as leis do
Brasil. Qualquer reclamação, conflito ou controvérsia decorrente ou relacionada a estes
Termos de Uso, incluindo sua validade, interpretação ou exequibilidade, será dirimido
exclusivamente no Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Se o Usuário

optar por acessar a Plataforma, este concorda e reconhece que o faz de sua própria vontade e
risco e que é totalmente responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis.

