
Acordo Principal de Empréstimo de Criptomoedas da Passfolio Financial

Última atualização: 21 de abril de 2022

Este Acordo Principal de Empréstimo de Criptomoedas (“Acordo” ou “MCLA”) é feito
entre a Passfolio Financial, LLC. (“PF” ou “Mutuário”), uma corporação que atua de
acordo com a legislação do estado de Delaware, e você (“Credor”) para que você
empreste suas Criptomoedas à PF.

APRESENTAÇÕES

ENQUANTO, sujeito aos termos e condições deste Acordo, o Mutuário pode,
periodicamente, solicitar a você um Empréstimo de Criptomoedas e pagará a você uma
Tarifa de Empréstimo e lhe devolverá suas Criptomoedas ao final do Empréstimo;

Agora, portanto, em consideração ao que foi exposto, para outro bem e valiosa
consideração, o recibo e suficiência do qual é reconhecido por meio deste, as Partes
aqui concordam como segue:

1. Definições

Assim como utilizado na presente, as seguintes definições devem aplicar:

A. "Airdrop"  representa a distribuição de um novo token ou tokens resultantes
da propriedade de um token preexistente. Para efeitos da Secção 5, um
“Airdrop Aplicável” é um Airdrop para o qual a distribuição de novos tokens
pode ser definitivamente calculada de acordo com seu método de
distribuição, assim como uma distribuição proporcional com base na
quantidade relevante de Ativos Digitais detidos em um tempo específico. Um
“Airdrop Não Aplicável” é um Airdrop para o qual a distribuição de novos
tokens não pode ser definitivamente calculada, assim como uma distribuição
randômica, uma distribuição para toda carteira da Criptomoeda relevante, ou
uma distribuição que depende de uma carteira de uma Criptomoeda
relevante que preencha um requisito mínimo.

B. “APY” representa a porcentagem de rendimento anual  (annual percentage
yield).

C. “BCB” representa o Banco Central do Brasil.

D. "Mutuário" representa a PF (Passfolio Financial).

E. "Email do Mutuário" representa loans@passfolio.com.

F. "Dia Útil" representa um dia de operações no Mercado de Ações de Nova
Iorque.
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G. "Opção de Compra" significa que o Credor tem a opção de exigir pagamento
imediato de uma parte ou todo o Saldo do Empréstimo a qualquer momento,
sujeito a este Acordo, vide Secção 2(c).

H. “Criptomoedas” e “Criptomoeda” representam certos ativos digitais assim
como e não limitado a bitcoin e lumens.

I. "Endereço de Criptomoeda" representa um identificador que é um destino
para a transferência de Criptomoedas.

J. “CVM” representa a Comissão de Valores Mobiliários brasileira.

K. "Empréstimo de Duração Determinada" representa um empréstimo com uma
Data de Vencimento pré determinada.

L. "Hard Fork"  representa uma divisão permanente na blockchain (quando
nodes não atualizados não conseguem validar blocos criados por nodes
atualizados que seguem as regras consensuais mais recentes, ou um airdrop
ou qualquer outro evento que resulte na criação de um novo token).

M. “Empréstimo” representa um empréstimo de Criptomoedas de acordo e em
conformidade com este Acordo.

N. "Saldo de Empréstimo" representa a soma de toda a quantidade pendente de
Ativos Mutuados, incluindo Novos Tokens, Tarifas de Empréstimo e Tarifas
Atrasadas e para um Empréstimo Particular, como definido na Secção 3.

O. "Ativos Mutuados" representa qualquer quantidade de Criptomoedas
transferida em um Empréstimo citado no presente até que tal Criptomoeda
(ou Criptomoeda idêntica) seja transferida de volta ao Credor presente, salvo
caso de criação ou divisão de algum Ativo Digital novo ou diferente por uma
Hard Fork ou outra alteração na blockchain subjacente e preenchimento dos
requisitos estabelecidos na Secção 5 deste Acordo, tal Criptomoeda nova ou
diferente deve ser considerada uma Criptomoeda além da Criptomoeda
antiga para a qual tal mudança é feita. Para fins de retorno de Ativos
Mutuados pelo Mutuário ou aquisição ou venda de Criptomoedas segundo a
Secção 9, tal termo deve incluir Criptomoedas de mesma quantidade e tipo
de Criptomoedas como descrito na sentença acima.

P. "Data de Vencimento" representa a data predeterminada na qual um
Empréstimo deve ser pago em sua totalidade seja por Prazo ou Opção de
Compra.

Q. "Empréstimo de Prazo Indeterminado" representa um Empréstimo sem data
e Vencimento onde o Mutuário tem uma Opção de Pagamento e o Credor
tem uma Opção de Compra.



R. “Partes” representa a PF e o Credor.

S. "Plataforma" representa os Serviços definidos nos Termos de Serviço da
Passfolio Financial.

T. "Prazo" representa o período desde a data em que os Ativos Mutuados são
entregues ao Mutuário até a data em que tais Ativos Mutuados são
devolvidos por completo.

2. Termos Gerais de Empréstimo

(a) Ofertas de Empréstimo ao Credor

A PF fornecerá ao Credor via Plataforma os termos atuais propostos ao Credor no
acordo do Empréstimo (os “Termos de Empréstimo Propostos”). Os Termos de
Empréstimo Propostos podem incluir os tipos de Criptomoedas cedidas ao Mutuário, e
quantidades máximas que este mútua de todos os credores da Plataforma.

(b)Procedimento de Empréstimo

Durante o Prazo deste Acordo, em qualquer Dia Útil o Credor pode, através da
Plataforma, notificar ao Mutuário de cada tipo de Criptomoeda e de Empréstimo
listados nos Termos de Empréstimo Propostos aplicáveis, seja para ceder
Criptomoedas adicionais à Tarifa de Empréstimo atual ou seja para exigir um retorno de
Criptomoedas (se aplicável). Todo Credor de Criptomoedas deve entregar tais
Criptomoedas de acordo com o tempo e método especificados. Todo pedido de retorno
de Criptomoedas pelo Credor deve ser efetuado pelo Mutuário dentro de três Dias
Úteis à Conta Passfolio do Credor. Sob apresentação de recibo de Ativos Mutuados, a
PF deve incluir um registro de Empréstimo, incluindo todos os termos do empréstimo, a
um registro de todos os Empréstimos de Credores disponível ao Credor.

(c)  Procedimento de Reembolso do Empréstimo

Todos os Empréstimos serão considerados Empréstimos de Prazo Indeterminado caso
não haja especificação do contrário. Para Empréstimos de Prazo Indeterminado, os
Ativos Mutuados devem ser reembolsados à conta da PF do Credor dentro do período
de três Dias Úteis após requerido pelo Credor de acordo com a Secção 2(b) acima.
Para Empréstimos de Duração Determinada, os Ativos Mutuados dever ser
reembolsados à Conta da PF do Credor no momento indicado nos Termos de
Empréstimo Propostos, a menos que o Mutuário e o Credor acordem em estender o
Empréstimo de Prazo Determinado a outro Empréstimo de Prazo Determinado sob os
Termos de Empréstimos Propostos vigentes ou a um Empréstimo de Prazo
Indeterminado.

(d) Cancelamento do Empréstimo

O Empréstimo é encerrado nos seguintes casos:



(i) na Data de Vencimento;

(ii) para um Empréstimo de Prazo Indeterminado, o reembolso do Saldo de Empréstimo
pelo Mutuário antes do dia de Vencimento;

(iii) a ocorrência de uma Situação de Incumprimento como definido na Secção 7;
Contudo, o Credor deve ter o direito exclusivo de escolha de suspender o
encerramento de um Empréstimo de acordo com a subsecção (iii) e restabelecer o
Empréstimo. No caso de restabelecimento do Empréstimo de acordo com a sentença
anterior, o Credor não renuncia seus direitos de encerrar o Empréstimo presente; ou

(iv) na ocorrência de todo e qualquer Ativo Mutuado se tornar, sob exclusivo critério do
Mutuário, um risco de ser: (1) considerado um valor mobiliário, permuta, derivado, ou
outro instrumento financeiro ou ativo similarmente regulado por uma autoridade
regulatória, seja governamental, industrial, ou por qualquer organização de tribunal de
justiça ou resolução de disputa, árbitro ou intermediário; ou (2) sujeito a impactos
materiais a este Acordo, ao Empréstimo ou negócio do Mutuário por regulações
futuras.

Em nenhum caso a sentença acima deve causar, limitar ou de alguma forma afetar o
Prazo e Cancelamento deste Acordo salvo como especificado na Secção 23.

No caso de cancelamento de um Empréstimo, todos os Ativos Mutuados devem ser
devolvidos, de imediato, à Conta da PF do Credor e todas as tarifas e dívidas devem
ser pagas pelo Mutuário de imediato à conta da PF do Credor. No caso de
cancelamento de um Empréstimo de acordo com a Secção 2(d)(iv), o Mutuário deve
pagar uma tarifa de Empréstimo adicional até (i) o término do respectivo período
mensal do Empréstimo ou (ii) a Data de Vencimento de tal Empréstimo (o de menor
tempo) à taxa de juros da data atual sobre o valor do Empréstimo cancelado.

(e) Reentrega em um Mercado Ilíquido

Caso suspendamos ou cessemos operações dos Ativos Mutuados na Data de
Vencimento ou na Data de Reentrega, conforme o caso, Mutuário e Credor encetarão
negociações de boa fé para chegar a um acordo de forma substitutiva de reembolso
aos empréstimos afetados ou do contrário a suspensão da solicitação ao Mutuário de
reentrega dos Ativos Mutuados, tal negociação deve ser vinculativa ao Credor.

3. Tarifas de Empréstimo e Tarifas de Transações

(a) Tarifa de Empréstimo

Salvo acordo em contrário, o Mutuário aceita pagar ao Credor uma tarifa financeira
sobre cada Empréstimo (a “Tarifa de Empréstimo”). Quando um Empréstimo é
executado, o Mutuário fica responsável pelo pagamento das Tarifas de Empréstimo
como estabelecido nos Termos de Empréstimo Propostos. Salvo acordo contrário entre
o Mutuário e o Credor, as Tarifas de Empréstimo devem advir de e incluir a data na qual



os Ativos Mutuados serão transferidos ao Mutuário até a data na qual tais Ativos
Mutuados serão reembolsados em sua totalidade ao Credor.

Salvo especificação contrária nos Termos de Empréstimo Propostos, (i) As Tarifas de
Empréstimo devem se basear na taxa de juros mensal, a qual pode ser atualizada a
qualquer momento uma vez a cada trinta (30) dias; (ii) nenhuma quantidade mínima de
Ativos Mutuados deve ser exigida para que um Empréstimo acumule Tarifas de
Empréstimo; (iii) as Tarifas de Empréstimo devem ser calculadas conforme a taxa de
juros mensal aplicadas ao capital mutuado durante o dia todo e juros acrescidos aos
Ativos Mutuados cada dia; (iv) as Tarifas de Empréstimo devem ser sempre maiores
que 0% do APY; e (v) Tarifas de Empréstimo devem ser pagas mensalmente ao Credor
pelo Mutuário.

O Mutuário deve calcular todas as Tarifas de Empréstimo (que podem ser agregadas a
todo o montante dos Empréstimos do Credor) pagável diariamente e fornecer ao
Credor o cálculo e as informações relacionados acima, para auxiliar o cálculo exigido
acima. A Tarifa de Empréstimo será calculada de todas as parcelas pendentes dos
Ativos Mutuados.

(b)Tarifa em Atraso

Para cada Dia do Mês corrido de atraso após a Data de Vencimento ou a Data da
Reentrega (conforme se aplique) no qual o Mutuário não retorna a totalidade dos Ativos
Mutuados ou falhe em pagar qualquer Tarifa de Empréstimo em tempo de acordo com
a Secção 3(c), o Mutuário incorrerá em uma tarifa adicional (a “Tarifa em Atraso”) de
1% (anual, calculado diariamente) sobre todas as parcelas pendentes dos Ativos
Mutuados.

(c)Pagamento de Tarifas de Empréstimo e Tarifas em Atraso

Salvo acordo contrário, qualquer Tarifa de Empréstimo ou Tarifa em Atraso acrescida
pagável do presente deve ser paga pelo Mutuário no período mais curto de (i)
imediatamente após o término do mês corrido no qual o Empréstimo está pendente,
mas em todo caso não excedente a três (3) Dias Úteis após o fim de tal mês ou (ii) o
cancelamento de todos os Empréstimos presentes (a “Data do Pagamento”). A Tarifa
de Empréstimo e as Tarifas em Atraso devem ser pagáveis, salvo acordo contrário, na
mesma blockchain e no mesmo tipo de criptomoeda mutuados pelo Credor durante o
Empréstimo.

4. Hard Fork

(a) Não Encerramento de Empréstimos Devido a Hard Fork

No caso de Hard Fork na blockchain de qualquer Ativo Mutuado ou um Airdrop,
nenhum Empréstimo pendente será rescindido automaticamente. O Mutuário, em nome
do Credor, pode aceitar, independentemente do tipo de Empréstimo, (i) o cancelamento
do Empréstimo sem multas em determinada ou (ii) que o Mutuário lide com o Hard
Fork. Nada no presente deve substituir, renunciar ou cumprir as obrigações do Mutuário



no presente, incluindo sem limitações, a devolução dos Ativos Mutuados na cessação
do Empréstimo e o pagamento de Tarifas de Empréstimo agregadas, que incluem o
subsídio diário dos dias nos quais o Mutuário transferir a Criptomoeda ao Credor e o
Credor transferir a Criptomoeda citada ao Mutuário de acordo com esta Secção.

(b) Direito do Credor a Novos Tokens

O credor receberá o benefício e propriedade de qualquer token incremental gerado
como resultado de um Hard Fork no protocolo de Criptomoeda ou qualquer Airdrop
Aplicável (assim como tokens que atendam às seguintes condições, os “novos Tokens”)
caso atenda às duas condições a seguir:

● Capitalização Bolsista: A capitalização bolsista média do Novo Token (definida
pelo valor total de todos os Novos Tokens) no 30º dia após a ocorrência do hard
Fork ou Airdrop Aplicável (calculado na média de 30 dias da tal data) é de ao
menos 5% da capitalização bolsista média dos Ativos Mutuados (definida pelo
valor total dos Ativos Mutuados) (calculada na média de 30 dias da tal data).

● Volume de Transações em 24 horas: a média de volume de transações em 24
horas do Novo Token no 30º dia após a ocorrência do Hard Fork ou Airdrop
Aplicável (calculado na média de 30 dias da tal data) é de ao menos 1% do
volume de transações médias em 24 horas dos Ativos Mutuados (calculado na
média de 30 dias da tal data).

Para os cálculos acima, a fonte de dados relevante sobre capitalização bolsista e
volume de transações em 24 horas de Criptomoedas será blockchain.info (ou, caso
blockchain.info não forneça as informações necessárias, será bitinfocharts.com, caso
nenhuma das citadas forneça as informações necessárias, as partes devem acordar
em boa fé outra fonte de dados).

Caso o Hard Fork ou Airdrop Aplicável preencha os requisitos acima, o Mutuário terá o
prazo máximo de 60 dias a partir do Hard Fork ou Airdrop Aplicável para transferir os
Novos Tokens ao Credor. Caso o envio dos Novos Tokens ao Credor seja oneroso
segundo o critério do Mutuário, o Mutuário pode reembolsar ao Credor o valor dos
Novos tokens através de (i) um pagamento único com os Ativos Mutuados transferidos
como parte do Empréstimo refletidos com a quantidade de Novos Tokens pagáveis
utilizando a taxa à vista, escolhida pelo Mutuário no momento do reembolso, ou (ii) a
devolução da Criptomoeda mutuada para que o Credor possa gerenciar a divisão do
token digital subjacente como descrito acima na Secção 4(b). Alternativamente, sujeito
ao acordo por extenso do Credor, as partes podem acordar outros métodos de
ressarcimento ao Credor pela não transferência dos Novos Tokens pelo Mutuário. Para
não subsistirem dúvidas, no caso do reembolso do Empréstimo pelo Mutuário ao
Credor anterior a 30 dias após o Hard Fork, as obrigações do Mutuário aqui descritas,
seguem vigentes para qualquer Novo Token que atenda os critérios descritos nesta
subsecção (b) para tal Empréstimo até o 30º dia após o Hard Fork. Os direitos do
Credor a Novos Tokens como estabelecido nesta Secção devem seguir vigentes em



casos de Término do Empréstimo correspondente, devolução de Ativos Mutuados e
Cancelamento deste Acordo.

5. Representações e Garantias

As partes pelo presente fazem as seguintes representações e garantias, que devem
seguir vigentes durante o prazo deste Acordo e qualquer Empréstimo neste:

(a) Cada parte representa e garante que (i) tem o poder de exercer e cumprir com este
Acordo, para encetar os Empréstimos aqui contemplados e desempenhar com as
obrigações aqui descritas, (ii) tomou todas as ações necessárias para autorizar tal
exercício, cumprimento e desempenho, e (iii) este Acordo constitui uma obrigação
legal, válida e vinculativa aplicável contra ambas dentro de seus termos.

(b) Cada Parte deste Acordo, no presente, representa e garante que não espera da
outra consultorias contábeis ou tributárias sobre este Acordo e que é de sua
responsabilidade o tratamento contábil e tributário de qualquer Empréstimo,
Criptomoeda ou fundos recebidos ou fornecidos no presente.

(c) Cada Parte, no presente, representa e garante que atua por sua conta própria, salvo
expressamente especificado contrário por extenso.

(d) Cada Parte, no presente, representa e garante que são sofisticados e totalmente
familiares com os riscos inerentes envolvidos nas transações contempladas neste
Acordo, incluindo, sem limitações, o risco de novas exigências financeiras regulatórias,
potencial perda dos Ativos Mutuados e riscos devidos à volatilidade do preço dos
Ativos Mutuados, e voluntariamente fica responsável por qualquer risco para este
efeito.

(e)Cada Parte representa e garante que não está insolvente e não está sujeito a
nenhum processo de falência ou insolvência sob leis aplicáveis.

(f) Cada Parte representa e garante que não há processos pendentes ou, de seu
conhecimento, comprometidos, que possam ser previstos para obter qualquer efeito
adverso nas transações contempladas neste Acordo ou a precisão das representações
e garantias previstas no mesmo ou no presente.

(g) Cada Parte representa e garante que, tanto quanto é de seu conhecimento, as
transações contempladas neste Acordo não são são proibidas por lei ou outra
autoridade na jurisdição correspondente ao seu local de constituição, local de sede ou
residência e que possui as licenças e registros necessário para operar da maneira
contemplada neste Acordo.

(h) Cada Parte representa e garante que possui todos os consentimentos
governamentais e outros, aprovações e licenças para cumprir suas obrigações
contempladas no presente.



(i) Cada Parte representa e garante que tomou sua decisão independente de encetar
qualquer Empréstimo e que o Empréstimo é apropriado ou adequado a si com case em
seu próprio critério e sob consultoria dos respectivos consultores (que não a outra
parte) caso necessário. Não é dependente de qualquer comunicação (oral ou por
extenso) de outras Partes como uma recomendação para encetar qualquer
Empréstimo, sendo entendido que as informações e explicações relacionadas aos
termos e condições de um Empréstimo não serão consideradas consultorias de
investimento ou uma recomendação para encetar tal Empréstimo.

(j) Cada Parte representa e garante que está apto a avaliar os méritos e entendimentos
(em seu próprio nome ou através de consultoria profissional independente), e
reconhece e aceita, os termos, condições e riscos de qualquer Empréstimo. Que
também está apto a assumir, e assume os riscos de tal Empréstimo. As outras Partes
não atuam como fiduciário por ou um consultor a tal com respeito a qualquer
Empréstimo.

(k) O Credor representa e garante que tem ou terá, no momento da transferência dos
Ativos Mutuados, o direito de transferi-los, sujeito aos termos e condições aqui
dispostos, livres e desembaraçados de quaisquer ônus e gravames além daquelas
garantidas neste Acordo.

(l) O Credor representa e garante que os Ativos Mutuados não são ou serão obtidos,
direta ou indiretamente, através do uso de ativos de: (i) “plano de benefícios de
funcionários” como definido na Secção 3(3) do  U.S. Employee Retirement Income
Security Act de 1974 que está sujeito à Parte 4 do Subtítulo B do Título I do mesmo; (ii)
qualquer “plano” como definido na Secção 4975(e)(1) do Código da Receita Federal
dos Estados Unidos de 1986; ou (iii) qualquer entidade cujos ativos se considerem ser
de “planos de benefícios de funcionários” ou “plano” por razão do regulamento de plano
de ativos do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, Título 29 do Código de
Regulamentos Federais Secção 2510.3-101.

(m) O Credor representa e garante que está em conformidade com as leis e regulações
vigentes, exceto quando haja incumprimento de tais pelo Credor, tal falha não terá
efeitos materiais ao Mutuário.

(n) O Mutuário representa e garante que tem ou terá, no momento de devolução de
qualquer Ativo Mutuado, o direito de transferi-los, sujeito aos termos e condições aqui
dispostos.

(o) O Credor declara e garante que está ciente de que a PF não está sujeita a
autorização do CVM ou do BCB, uma vez que não constitui uma instituição financeira e
não executa nenhuma operação restrita a instituições financeiras.

(p) Cada parte representa e garante que está ciente de que transações com
criptomoedas que envolvam transferências internacionais não anulam a exigência de
cumprir as regras de câmbio vigentes no país de origem da moeda, especialmente no
caso do Brasil, que impõe que a realização de operações de câmbio sejam,



exclusivamente, realizadas através de instituições autorizadas a operar no mercado
cambial pelo BCB.

(q) Cada Parte representa e garante que está ciente de que Criptomoedas diferem de
moedas eletrônicas consideradas na Lei Brasileira No. 12,865, datada de 9 de outubro
de 2013, e seu regulamento através de atos normativos emitidos pelo BCB.

6. Incumprimento

Entende-se que quaisquer dos seguintes eventos constituem um evento de
incumprimento do presente contra a Parte inadimplente, e deve ser referenciada no
presente como “Evento de Incumprimento” ou “Eventos de Incumprimento”:

(a) o fracasso por parte do Mutuário em devolver todo e qualquer Ativo Mutuado
mediante cancelamento de qualquer Empréstimo, entretanto, o Mutuário dispões de
dois Dias Úteis para solucionar tal incumprimento;

(b) O fracasso por parte do Mutuário em pagar qualquer Tarifa de Empréstimo, Tarifas
em Atraso ou enviar qualquer Novo Token, de acordo com a Secção V, entretanto o
Mutuário dispõe de dois Dias úteis para solucionar tal incumprimento;

(c) O fracasso material de qualquer das partes em cumprir com qualquer dos acordos,
condições, pactos, cláusulas ou estipulações contidas neste Acordo, incluindo sem
limitações um insucesso de ambas as Partes em permanecer em suas obrigações da
Secção 4 ou 5 deste Acordo e a parte inadimplente dispõe de 10 Dias Úteis para
solucionar tal fracasso material;

(d) qualquer processo de falência, insolvência, reorganização ou liquidação ou
processos de compensação de devedores ou processos de dissolução instituídos por
ou contra a parte e não dispensados dentro de 30 (trinta) dias desde o início de tais
processos; ou

(e) qualquer representação ou garantia feita por qualquer Parte neste Acordo que
demonstre ser incorreta ou falsa em qualquer respeito material seja na data de emissão
do presente, entretanto, a Parte dispõe de dez Dias Úteis para solucionar tal
incumprimento.

7. Soluções

(a) Mediante a ocorrência ou durante a continuação de qualquer Evento de
Incumprimento em um Empréstimo pelo Credor, o Mutuário pode, sob próprio critério,
exercer todos e quaisquer direitos e soluções dispostos ao Mutuário no presente, sob
legislação vigente ou de equidade. No evento de persistência do Evento de
Incumprimento por parte do Credor mediante a Secção 6 (e) pelo período de trinta dias
ou mais, ou imediatamente mediante Evento de Incumprimento por parte do Credor
mediante Secções 6 (c) ou (d), o Mutuário pode, sob próprio critério, rescindir este
Acordo e qualquer Empréstimo mediante notificação ao Credor.



(b) Além de seus direitos dispostos no presente, a Parte não inadimplente dispõe de
qualquer direito garantido de alguma forma à mesma mediante qualquer outro acordo
ou legislação vigente; entretanto, a Parte não inadimplente dispõe da obrigação de
mitigar seus danos de maneira comercial equilibrada.

8. Direitos e Soluções Cumulativas

Nenhum atraso ou omissão por uma Parte em exercer qualquer direito ou solução
dispostos no presente deve representar a renúncia de tal direito ou solução ou de
quaisquer outros direitos ou soluções dispostos no presente. Todos os direitos de cada
Parte dispostos no presente são cumulativos e adicionais a todos os outros direitos
garantidos por lei em equidade.

9. Sobrevivência dos Direitos e Soluções

Todas as soluções dispostas no presente e todas as obrigações referentes a qualquer
Empréstimo segue vigente mediante o cancelamento do respectivo Empréstimo,
devolução de Empréstimos Mutuados, e o cancelamento deste Acordo.

10. Legislação Vigente; Solução de Disputas

Este Acordo é regido por, e deve ser constituído e aplicado mediante as leis do Brasil,
independentemente de qualquer escolha ou regras de conflitos de leis. No evento da
impossibilidade de solução de alguma disputa resultante ou relacionada a este Acordo
ou incumprimento do mesmo, por meio de negociação, a solução deve ser executada
por meio de arbitragem em São Paulo, Brasil, pela Associação Americana de
Arbitragem, mediante suas Regras de Arbitragem Comercial, ou qualquer outra
entidade de arbitragem aplicável, como exigido por lei ou regulação, e o julgamento de
qualquer decisão de ´restada por árbitros podem ser levadas a qualquer ordem
jurisdicional competente. As Partes aceitam renunciar seus direitos a um julgamento
por júri. Caso algum processo seja incluído para a aplicação deste Acordo, a parte
vencedora ou prevalecente é designada a recuperar honorários de advogado e outras
despesas incorridas em tal processo, além de qualquer outra compensação que possa
haver incorrido.

11. Confidencialidade

(a) Cada Parte deste Acordo deve manter em sigilo todas as informações obtidas da
outra Parte com relação a este Acordo e transações contempladas neste, incluindo
sem limitações qualquer discussão prévia à execução deste Acordo (coletivamente
denominados “Informações Confidenciais”). As Informações Confidenciais não devem
incluir informações que a parte receptora represente com evidência competente que
tenha sido ou se convertido em (i) disponível ao público sem violação desta Secção 11,
(ii) em posse da Parte receptora de maneira não confidencial prévio à divulgação, (iii)
disponível à Parte receptora de maneira não confidencial por outra fonte que não a
outra Parte ou seus afiliados, subsidiários, oficiais, diretores, empregados,
contratantes, procuradores, contadores, banqueiros ou consultores (os



“Representantes”), ou (iv) independentemente desenvolvido pela Parte receptora sem
referência a ou uso de tais Informações Confidenciais.

(b) Cada Parte deve (i) manter sigilo das Informações Confidenciais e não deve, sem
consentimento por extenso da outra Parte, divulgar ou permitir a divulgação de tais
Informações Confidenciais a qualquer terceiro, salvo disposto contrário no presente, e
(ii) restringir acesso interno e reprodução das Informações Confidenciais somente a
Representantes de uma das Partes, condicionado em uma base de necessidade de
conhecimento; fica entendido que os Representantes estão sujeitos à obrigação de
confidencialidade como estabelecido nesta Secção 11.

(c) Cada Parte também aceita não usar Informações Confidenciais para qualquer
propósito diferente de transações contempladas neste Acordo.

(d) As cláusulas desta Secção 11 não restringem a Parte de divulgar as Informações
Confidenciais sob medida requerida por lei, regulação ou direção estabelecida por
tribunal de jurisdição responsável ou agência governamental ou autoridade regulatória
com jurisdição sobre a Parte citada; contanto que a Parte exigida a efetuar tal
divulgação empregue os devidos esforços para proporcionar à outra Parte adequado
aviso prévio sobre tal exigência de divulgação, a fim de que a outra Parte tenha a
possibilidade de prevenir ou limitar tal divulgação. Não obstante o que antecede, o
Credor pode divulgar as Informações Confidenciais da outra Parte sem aviso descrito
em pedido por extenso de agência governamental ou autoridade regulatória.

(e) As obrigações com respeito às Informações Confidenciais seguirão vigentes pelo
período de três (3) anos desde a data deste Acordo. Não obstante qualquer disposição
contrária neste Acordo, uma Parte pode conservar cópias das Informações
Confidenciais ( as “Informações Confidenciais Conservadas”) para a medida necessária
de (i) cumprir com suas obrigações de conservação de registro, (ii) cópia de segurança
habitual de dados em sistemas, e (iii) para determinar o âmbito, e em acordo com suas
obrigações mediante desta Secção 11; fica entendido que tal Parte concorda que
qualquer Informação Confidencial Conservada deve ter acesso limitado a equipe legal
ou equipe competente de tal Parte e as obrigações de confidencialidade seguirão
vigentes sobre as Informações Confidenciais Conservadas pelo período em que forem
conservadas.

12.Avisos

Salvo previsto contrário neste Acordo, todos os avisos ou demandas relacionados a
este Acordo devem ser por extenso e devem ser entregues pessoalmente ou enviados
por 1) correio prioritário, correio registrado (postagem reembolsada, aviso de
recebimento exigido), ou correio especial e 2) e-mail ao respectivo endereço disposto
abaixo:

Mutuário:

Passfolio Financial, LLC.



PREENCHER COM ENDEREÇO

Attn: Legal

Email: legal@passfolio.com

Ambas as Partes podem alterar seus endereços através de aviso por extenso do
respectivo novo endereço aqui disposto.

13.Alterações

Todas as alterações e emendas a este Acordo entram em vigência somente mediante a
forma escrita e assinada por ambas as Partes deste.

14.Acordo Único

As Partes reconhecem que, e encetam este Acordo sob o fato de, todos os
Empréstimos do presente constituem um único relacionamento comercial e contratual e
foram levados em consideração por ambos. Em acordo, as Partes no presente
concordam que pagamentos, apresentações e outras transferências efetuadas por
qualquer das Partes com respeito a qualquer Empréstimo serão considerados
efetuados em consideração de pagamentos, apresentações e outras transferências
com respeito a qualquer Empréstimo aqui disposto, e as obrigações de fazer quaisquer
de tais pagamentos, apresentações e outras transferências podem ser aplicadas contra
ambos e compensadas. Além disso, as Partes reconhecem que, e encetam este
Acordo sob o fato de todos os Empréstimos aqui dispostos foram levados em
consideração por ambos.

15.Acordo Total

Este Acordo, cada exposição referenciada no presente, e todos os Termos de
Empréstimo Propostos aplicáveis constituem o Acordo total entre as partes com
respeito ao assunto do presente e substituem quaisquer negociações, entendimentos e
acordos prévios. Nenhuma disposição desta Secção 16 deve conflitar ou negar a
Secção 14.

16.Sucessores e Cessionários

Este Acordo deve vincular e reverter ao benefício dos respectivos sucessores e
cessionários de cada parte; previsto que nenhuma Parte deve designar este Acordo ou
quaisquer direitos ou deveres aqui dispostos sem aviso prévio por extenso de cada
uma das Partes.Não obstante o que antecede, no evento de uma alteração de controle
do Mutuário, um consentimento por escrito prévio não é exigido, contanto que tal Parte
forneça aviso prévio por escrito da consumação de tal alteração de controle. Para fins
do que antecede, uma “alteração de controle” deve representar uma transação ou uma
série de transações relacionadas nas quais uma pessoa ou entidade, ou grupo de
pessoas ou entidades afiliadas (ou de alguma forma relacionadas) a acionistas da
Parte partilha representação maior a cinquenta por cento (50%) das ações votantes



pendentes de tal parte. Nem este Acordo e tampouco qualquer cláusula do presente,
ou qualquer exibição do presente ou documento executado ou entregue no presente
deve criar qualquer direito em favor de, ou impor qualquer obrigação sobre qualquer
pessoa ou entidade que não as partes do presente e seus respectivos sucessores e
cessionários permitidos. As Partes reconhecem que nenhuma das empresas-mãe ou
afiliados da PF devem ter nenhuma responsabilidade mediante este Acordo, e
tampouco tais entidades relacionadas garantem qualquer obrigação da PF mediante
este Acordo.

17.Divisibilidade das Clausulas

Cada cláusula deste Acordo deve ser divisível de todas as outras cláusulas deste
Acordo, a fim de determinar a aplicabilidade legal de qualquer cláusula específica.

18.Execução de Contrapartida

Este Acordo pode ser executado em qualquer número de contrapartidas e por partes
diferentes, cada uma das quais, quando executada e apresentada, será considerada
original, e todas as quais, quando tomadas em conjunto, devem constituir apenas um e
o mesmo Acordo. A apresentação de uma contrapartida executada deste Acordo via
e-mail ou outro método eletrônico de transmissão deve ser considerada igualmente
efetiva como uma contrapartida original executada deste Acordo. Qualquer parte
apresentante de uma contrapartida executada deste Acordo por e-mail ou outro método
eletrônico de transmissão também deve apresentar uma contrapartida original
executada deste Acordo, entretanto, o fracasso da apresentação de uma contrapartida
original não afeta o efeito de validade, aplicabilidade e vinculação deste Acordo.

19. Relacionamento das Partes

Nenhuma disposição deste Acordo deve ser considerada ou utilizada pelas Partes, ou
por qualquer terceira parte, para criar o relacionamento de sociedade ou
empreendimento conjunto entre as partes do presente, tendo entendido e acordado
que nenhuma cláusula contida no presente deve ser considerada para a criação de
nenhum relacionamento entre as partes do presente além da relação de Mutuário e
Credor.

20.Nenhuma Renúncia

O fracasso ou atraso por qualquer Parte em cumprir uma obrigação ou exercer o direito
ou solução mediante qualquer cláusula deste Acordo ou para exercer qualquer
nomeação neste Acordo deve constituir uma renúncia de tal Cláusula, e a renúncia de
uma obrigação particular em nenhuma circunstância prevenirá tal parte da exigência
de cumprimento ou exercício do direito ou solução subsequentemente no futuro.
Nenhuma renúncia, por parte de qualquer Parte, de qualquer cláusula deste Acordo
deve ser considerada feita, salvo expresso contrário por extenso e assinado por ambas
as partes.

21. Identificação



(a) Pelo Mutuário. O Mutuário, pelo presente aceita identificar, defender e inocentar o
Credor e seus respectivos afiliados e qualquer de seus respectivos oficiais,diretores,
empregados, agentes, consultores ou outros representantes, de e contra todas as
Responsabilidades, para a medida resultante de ou relacionada a qualquer
Reivindicação por qualquer parte com base em, resultante de ou relacionado ao
incumprimento por parte do Mutuário de qualquer de suas representações, garantias ou
obrigações estabelecidas neste Acordo; entendido, entretanto, a obrigação do Mutuário
de fornecer tal identificação não aplicará à medida que tais Responsabilidades são
incorridas como resultadas do incumprimento do Credor em qualquer respeito Material
de suas obrigações mediante este Acordo.

(c) Pelo Credor. O Credor, pelo presente aceita identificar, defender e inocentar o
Mutuário e seus respectivos afiliados e qualquer de seus respectivos oficiais,diretores,
empregados, agentes, consultores ou outros representantes, de e contra todas as
Responsabilidades, para a medida resultante de ou relacionada a qualquer
Reivindicação por qualquer parte com base em, resultante de ou relacionado ao
incumprimento por parte do Credor de qualquer de suas representações, garantias ou
obrigações estabelecidas neste Acordo; entendido, entretanto, a obrigação do Credor
de fornecer tal identificação não aplicará à medida que tais Responsabilidades são
incorridas como resultadas do incumprimento do Mutuário em qualquer respeito
Material de suas obrigações mediante este Acordo.

22.Prazo e Cancelamento

Este Acordo pode ser cancelado por qualquer das Partes mediante apresentação de
aviso escrito dentro do prazo de trinta dias à outra Parte.

No evento de Cancelamento deste Acordo, qualquer Ativo Mutuado deve ser devolvido
de imediato e qualquer tarifa devida deve ser paga imediatamente.

23.Disposições Diversas

Quando utilizado no presente, o número singular deve incluir o plural, o plural e o
singular, e o uso do masculino, peminino ou gênero neutro, deve incluir todos os
gêneros quando necessário e adequado. Este Acordo é somente para o benefício das
partes do presente e seus respectivos sucessores e cessionários, e nenhuma outra
Pessoa deve ter qualquer direito, benefício, prioridade ou interesse mediante, ou
resultante da existência deste Acordo. Os títulos das secções são por conveniência
somente e não devem afetar a interpretação ou construção deste Acordo. As Partes
reconhecem que o Acordo e qualquer Pedido de Empréstimo são resultantes de
negociação entre as partes que são representadas por aconselhamento sofisticado e
portanto nenhuma das cláusulas do Acordo será construída contra o elaborado.

24.Propósito

Cada Parte concorda que os Empréstimos têm o propósito de ser empréstimos
comerciais de Criptomoedas e não valores mobiliários sob leis de valores mobiliários
federais ou estaduais dos Estados Unidos.



EM FÉ DO QUE, as partes executaram e apresentaram este Acordo segundo a data
primeiramente estabelecida acima.


