
 

 

 

Termos e Condições 

de Uso da Plataforma 

 (Versão 2.0) 

 

1. O presente instrumento estabelece os Termos e Condições de Uso da Plataforma da BVRio (os 

“Termos e Condições”), aplicáveis para o Acesso e Utilização da plataforma eletrônica da BVRio (a 

“Plataforma”) incluindo todas as funcionalidades que forem disponibilizadas aos Usuários. Os Termos 

e Condições podem ser periodicamente complementados por outros termos e condições, 

regulamentos, regras, procedimentos, normas e manuais disponibilizados na Plataforma (os “Termos 

e Condições”). A BVRio poderá, a qualquer momento e sem aviso prévio, adotar novos Termos e 

Condições, bem como alterar os existentes ou os que venham a ser criados. 

 

2. Aceitação dos Termos e Condições - A aceitação plena e sem reservas dos Termos e Condições 

é condição prévia e necessária para a o Acesso e Utilização da Plataforma. A cada Acesso e Utilização 

da Plataforma o Usuário caracterizará e reiterará, para todos os fins de direito, a sua aceitação plena 

e sem reservas dos Termos e Condições que estiverem em vigor no momento daquele ato. 

Consequentemente, o Usuário se compromete a ler atentamente os Termos e Condições em cada uma 

das ocasiões em que se propuser a acessar e utilizar a Plataforma e, em caso de discordância com 

qualquer de seus termos, obriga-se a não acessar a Plataforma. 

 

3. Definições - Para os efeitos dos Termos e Condições, a menos que o contexto exija de outra 

forma, todas as expressões escritas com letras maiúsculas terão o significado que lhe são atribuídos 

abaixo. Adicionalmente, a menos que o contexto exija de outra forma: (i) palavras no singular terão o 

mesmo significado no plural e vice e versa e (ii) referências a quaisquer dispositivos legais ou 

regulamentares devem ser interpretados como referências conforme em vigor à época. 

 

3.1. Acesso e Utilização da Plataforma - acesso e utilização da Plataforma e qualquer de suas 

funcionalidades, com ou sem utilização de login e Senha de Acesso. 

 

3.2. BVRio - Bolsa de Valores Ambientais BVRio Ltda, sociedade empresária com escritório comercial 

na Rua Joaquim Campos Porto n. 367, Rio de Janeiro – RJ CEP: 22460-190, inscrita no CNPJ/MF 

sob o número 17.573.498/0001-84. 

 

3.3. Cadastro – cadastro de um Usuário na Plataforma mediante utilização de login e Senha de 

Acesso. 

 

3.4. Endereço Eletrônico Cadastrado - endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo Usuário, 

associado ao Cadastro. 

 

3.5. Usuário - pessoa física ou jurídica que acessa e utiliza a Plataforma, com ou sem Cadastro.  

 

3.6. Negociação - participação e negociação em qualquer um dos Mercados disponíveis na 

Plataforma, incluindo qualquer atividade preparatória ou intermediária.  
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3.7. Plataforma - conjunto de sistemas e funcionalidades eletrônicas (incluindo o website) 

disponibilizado pela BVRio.  

 

3.8. Senha de Acesso - código alfanumérico associado ao Endereço Eletrônico Cadastrado e utilizado 

para acesso à Plataforma. 

 

3.9. Taxas e Emolumentos - taxas, emolumentos e comissões para a utilização de qualquer das 

funcionalidades da Plataforma, incluindo taxas específicas para quaisquer atos que sejam 

realizados por intermédio da Plataforma, e ainda taxas relacionadas às operações realizadas no 

Mercado. 

 

4. Plataforma – As seguintes regras serão aplicáveis ao conjunto de sistemas e funcionalidades 

eletrônicas (incluindo o website) que vierem a ser disponibilizados pela BVRio, não obstante outras 

regras que venham a ser estabelecidas em documentos complementares:  

 

4.1 Salvo se expressamente estabelecido pela BVRio, o conjunto de sistemas, funcionalidades e 

serviços contidos na Plataforma tem por propósito viabilizar o contato entre Usuários para a 

negociação dos produtos e/ou serviços por eles oferecidos. A BVRio não atua como parte 

compradora ou vendedora dos produtos e/ou serviços ofertados pelos Usuários;  

 

4.2 A BVRio poderá a qualquer momento e sem aviso prévio interromper ou alterar em todo ou em 

parte a Plataforma ou qualquer de seus componentes, funcionalidades, configuração, 

apresentação, design ou layout; 

 

4.3 A BVRio envidará seus esforços para garantir que a Plataforma funcione adequadamente e 

esteja disponível para utilização de forma contínua. No entanto, a BVRio não garante a 

disponibilidade da Plataforma, que poderá sofrer interrupções e/ou suspensões, temporárias ou 

definitivas, a qualquer momento; 

 

4.4 Usuário reconhece que poderão ocorrer falhas de funcionamento, suspensões e interrupções 

no funcionamento ou na disponibilidade da Plataforma, e aceita sem reservas que a BVRio não 

será responsável por qualquer dano ou prejuízo eventualmente causado ao Usuário em 

consequência de eventuais falhas de funcionamento ou da interrupção, ou suspensão, total ou 

parcial, da disponibilidade da Plataforma; 

 

4.5 O Usuário deverá se abster de tomar qualquer atitude ou comportamento que possa colocar em 

risco o funcionamento da Plataforma, se comprometendo a tomar todas as medidas necessárias, 

bem como adotar as ferramentas disponíveis para evitar contaminação por vírus, envio de dados 

corrompidos, divulgar, explorar ou incentivar a exploração de eventuais falhas ou 

vulnerabilidades do sistema, se comprometendo a informar à BVRio qualquer vulnerabilidade 

ou falha de funcionamento que venha a constatar. 

 

5. Cadastro, login, Endereço Eletrônico Cadastrado e Senha de Acesso – Diversas funcionalidades da 

Plataforma dependem de Cadastro e login do Usuário na Plataforma. Todos os atos praticados pelo 

Usuário logado serão presumidos como sendo praticados pelo próprio Usuário, sendo-lhe 

integralmente imputadas todas as responsabilidades, direitos e obrigações daí decorrentes. 
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5.1. A Senha de Acesso é pessoal e intransferível. O Usuário deverá acessar a Plataforma por meio 

de sua própria Senha de Acesso. O Usuário deverá fazer uso diligente da Senha de Acesso, assim 

como mantê-la em segredo, tomando todas as cautelas necessárias para que a mesma não seja 

utilizada por outras pessoas. Caso o Usuário suspeite que tenha ocorrido quebra de segurança 

de sua Senha de Acesso deverá comunicar a BVRio imediatamente. O Usuário deverá tomar as 

medidas necessárias para que o seu computador ou outro dispositivo de Acesso à Plataforma 

não fique sem a sua devida supervisão, de modo a evitar o Acesso indevido à Plataforma através 

da utilização de sua Senha de Acesso. Sempre que o Usuário encerrar a conexão com a 

Plataforma deverá utilizar os comandos de “logout”, “sair”, “desconectar” ou outro comando 

de objetivo análogo que seja adotado na Plataforma. A BVRio não será, em nenhuma hipótese, 

responsável pela quebra de sigilo da Senha de Acesso, ou do uso da Senha de Acesso por outra 

pessoa que não o Usuário. 

 

6. Acesso – A BVRio poderá, a seu critério e a qualquer momento, suspender o acesso de um 

Usuário a um ou mais ambiente ou funcionalidade da Plataforma. A BVRio poderá suspender ou 

cancelar o funcionamento de uma ou mais funcionalidades e/ou Mercados, a seu exclusivo critério e 

sem aviso prévio, não sendo responsável por quaisquer prejuízos eventualmente causados por tal 

suspensão ou cancelamento. 

 

7. Responsabilidades do Usuário – O Usuário compromete-se a: 

 

7.1. Utilizar a Plataforma em boa fé, agindo em conformidade com a legislação e regulamentação 

aplicáveis, os Termos e Condições e com elevados padrões éticos de conduta; 

 

7.2. Não utilizar a Plataforma para negociar produtos e/ou serviços ilegais ou contrários às aos 

Termos e Condições e/ou às políticas adotadas pela BVRio; 

 

7.3. A responsabilizar-se por todas as informações que colocar na Plataforma, comprometendo-se a 

não veicular informações falsas ou enganosas, por ação ou omissão, relativamente à sua própria 

identificação e aos produtos e/ou serviços que negociar; 

 

7.4. Cumprir com as obrigações contratuais assumidas com outros Usuários, incluindo entregas e 

pagamentos; 

 

7.5. Não utilizar a Plataforma de modo que possa colocar em risco o seu funcionamento ou 

integridade, ou com objetivos diversos daqueles que são permitidos ao Usuário ou aos quais a 

Plataforma se destina; 

 

7.6. Isentar a BVRio de qualquer responsabilidade, contratual ou extracontratual, resultante do 

Acesso e Utilização da Plataforma e das Negociações; 

 

7.7. Não realizar, favorecer, contribuir ou permitir que ocorram qualquer ato ou omissão que possa 

(i) prejudicar o bom funcionamento da Plataforma ou dos Mercados, (ii) levar à ocorrência de 

condições artificiais de oferta, demanda ou formação de preço, (iii) configurar operação 

fraudulenta, (iv) configurar práticas não equitativas, (v) levar à veiculação de informações 
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inverídicas ou imprecisas sobre os Mercados ou sem a observância dos Termos e Condições, (vi) 

utilizar e/ou divulgar as informações contidas na Plataforma sem autorização prévia e expressa 

da BVRio, e (vii) difundir informação inverídicas, falaciosas ou imprecisas sobre a BVRio e/ou 

Plataforma;  

 

7.8. Comunicar à BVRio qualquer ato ou omissão que configure ou indicie manipulação de preço, 

criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, prática não equitativa, e operação 

fraudulenta que venha a ter conhecimento; 

 

7.9. Não prospectar base de dados da Plataforma (data harvesting), não usar programas ou 

procedimentos automatizados para acessar a Plataforma, não utilizar as informações e dados 

da Plataforma de forma que possa prejudicar o bom funcionamento da Plataforma. 

 

8. Taxas e Emolumentos – A BVRio poderá estabelecer cobrança de Taxas e Emolumentos para a 

utilização de qualquer das funcionalidades da Plataforma. 

 

8.1. As atividades, serviços e funcionalidades sujeitas à cobrança de Taxas e Emolumentos, e os 

respectivos valores, formas de cálculo, condições e modalidades de pagamento serão 

estabelecidos pela BVRio por meio de tabela de Taxas e Emolumentos, disponibilizada na 

Plataforma. A BVRio poderá a qualquer momento criar novas Taxas e Emolumentos ou alterar 

as Taxas e Emolumentos existentes, seja em seus valores, formas de cálculo, condições e 

modalidades de pagamento. 

 

8.2. A utilização da Plataforma e a realização de qualquer ato ou operação que esteja sujeita à 

cobrança de Taxas e Emolumentos implica na aceitação irrevogável do pagamento das 

respectivas Taxas e Emolumentos, nos valores, formas de cálculo, condições e modalidades de 

pagamento estabelecidas em tabela de Taxas e Emolumentos em vigor, conforme 

disponibilizada na Plataforma, no momento em que forem incorridas. 

 

8.3. O pagamento de qualquer Taxa e Emolumento é considerado efetivado quando realizado em 

conformidade com os procedimentos indicados na Plataforma e os recursos correspondentes 

estiverem integralmente disponíveis e liberados na conta da BVRio. 

 

8.4. O Usuário se compromete a não adotar qualquer prática ou artifício com o objetivo de evitar o 

pagamento das Taxas e Emolumentos, incluindo, mas não se limitando, a concluir fora da 

Plataforma os negócios iniciados ou prospectados a partir do acesso à Plataforma. 

 

8.4.1. O Usuário aceita desde já que a não observância dessa disposição configura uma grave 

violação aos Termos e Condições. A não observância deste preceito acarretará em multa e 

outras sanções que a BVRio poderá aplicar, na forma prevista nos Termos e Condições. 

 

8.5. O não pagamento das Taxas e Emolumentos no prazo devido colocará o Usuário 

automaticamente em mora, ficando desde já a BVRio autorizada a suspender todos os direitos 

de acesso do Usuário à Plataforma. 
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9. Cancelamento ou Suspensão - A BVRio poderá cancelar ou suspender, total ou parcialmente, 

de modo temporário ou permanente, o acesso do Usuário à Plataforma, a qualquer momento e sem 

aviso prévio, a seu exclusivo critério. 

 

10. Responsabilidades - Exceto quando estabelecido de outra forma nos Termos e Condições, a 

BVRio não se responsabilizará perante o Usuário, contratual ou extracontratualmente, por perdas e 

danos, inclusive lucros cessantes, danos emergentes ou prejuízos de qualquer natureza, diretos ou 

indiretos, econômicos ou morais, que possam decorrer das atividades da BVRio. 

 

10.1. Salvo se expressamente estabelecido em documento complementar da BVRio, a BVRio limita-se 

a fazer a aproximação e apresentação dos Usuários e o conjunto de sistemas, funcionalidades e 

serviços contidos na Plataforma tem por propósito viabilizar o contato entre Usuários para a 

negociação dos produtos e/ou serviços por eles oferecidos. A BVRio não atua como parte 

compradora ou vendedora dos produtos e serviços ofertados pelos Usuários. 

Consequentemente a BVRio não assume nenhuma responsabilidade pelas Negociações 

realizadas entre os Usuários, incluindo a qualidade e/ou legalidade do produto e/ou dos serviços 

oferecidos pelos Usuários, o cumprimento das obrigações contratuais assumidas entre Usuários, 

incluindo entregas e pagamentos, e qualquer relação entre Usuários são de inteira 

responsabilidade dos Usuários. 

 

10.2. Caso a Plataforma disponibilize sistemas ou funcionalidades que atribuam classificações de 

risco, legalidade ou reputação de produto, serviço ou contraparte, tais funcionalidades têm por 

único objetivo facilitar ao Usuário a tomar decisões sobre possíveis negócios. Nenhuma dessas 

funcionalidades deve ser entendida como recomendações favoráveis ou desfavoráveis à 

realização de um negócio. Todas as decisões comerciais de um Usuário são de sua inteira 

responsabilidade. O Usuário entende e concorda que classificações de produto, serviço ou 

contraparte simplesmente refletem as metodologias adotadas para a atribuição de tais 

classificações. Desta forma, tais classificações não significam necessariamente que esse 

produto, serviço ou contraparte sejam efetivamente de alto ou baixo risco ou de boa ou má 

reputação. Adicionalmente, o Usuário entende e concorda que tais sistemas e funcionalidades 

podem conter erros ou imprecisões, resultantes de erros ou problemas técnicos na coleta e/ou 

na interpretação dos dados. 

 

10.3. Não obstante todas as cláusulas de exclusão ou limitação de responsabilidade estabelecidas nos 

Termos e Condições, caso a BVRio venha a ser condenada a indenizar o Usuário, a 

responsabilidade integral da BVRio, contratual ou extracontratual, será limitada a montante 

equivalente às Taxas e Emolumentos pagas pelo Usuário à BVRio no período de doze meses 

precedente ao ato ou fato que deu ensejo ao pedido de indenização. 

 

10.4. O Usuário concorda que indenizará a BVRio por quaisquer perdas, danos, custos e despesas 

incorridos por ou imputados contra a BVRio em relação a qualquer reivindicação de terceiro 

decorrente ou em relação ao uso da Plataforma. 

  

11. Comunicações - O Usuário concorda que: 
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11.1. Qualquer comunicação e/ou notificação feita pela BVRio por meio eletrônico, para o Endereço 

Eletrônico Cadastrado ou a critério exclusivo da BVRio, por meio da Plataforma, serão 

consideradas suficientes para todos os fins estabelecidos nos Termos e Condições. 

 

11.2. Todas as comunicações e notificações feitas pela BVRio ao Usuário serão consideradas realizadas 

com sucesso quando enviadas para o Endereço Eletrônico Cadastrado e/ou, a critério da BVRio, 

para as caixas de diálogo da Plataforma. 

 

11.3. Sem prejuízo das demais disposições deste documento, o Usuário se compromete a manter o 

Endereço Eletrônico Cadastrado atualizado e em operação, e a BVRio não poderá ser 

responsabilizada caso o Endereço Eletrônico Cadastrado esteja desativado ou se encontre em 

qualquer situação que impossibilite o acesso da comunicação pelo Usuário, nem por eventuais 

falhas de recebimento das mensagens e comunicações enviadas para o Endereço Eletrônico 

Cadastrado do Usuário. 

 

11.4. O Usuário concorda que a BVRio, a seu exclusivo critério, poderá (i) considerar qualquer 

comunicação e/ou notificação feita pelo Usuário por meio do Endereço Eletrônico Cadastrado 

como feita pelo Usuário; e (ii) solicitar a comprovação de poderes de qualquer comunicação 

e/ou notificação feita pelo Usuário por outra via que não por meio do Endereço Eletrônico 

Cadastrado. 

 

12. Direitos autorais e Propriedade Intelectual – O Usuário declara reconhecer o direito à 

propriedade intelectual da BVRio sobre a Plataforma e/ou os Mercados, incluindo qualquer de seus 

componentes, funcionalidades, partes, modelos de negócios, bases de dados, procedimentos, 

formatos, documentos, contratos, termos e condições e correlatos. 

 

12.1. BVRio autoriza o Usuário a utilizar a Plataforma e suas funcionalidades, desde que este uso seja 

feito em conformidade com os Termos e Condições. A BVRio não concede nenhuma outra 

licença ou autorização de uso de nenhuma classe sobre seus direitos de propriedade industrial 

e intelectual ou sobre qualquer outra propriedade ou direito relacionado com a Plataforma. 

 

12.2. O Usuário se obriga a não reproduzir, alterar, combinar, modificar, copiar, licenciar ou 

comercializar qualquer componente, funcionalidade, parte, modelo, bases de dados, formato, 

documentos, incluindo contratos e/ou termos e condições, tipo de organização e correlatos da 

Plataforma e/ou dos Mercados, salvo nos casos expressamente autorizados pela BVRio.  

 

13. Disposições Gerais. 

 

13.1. Caso, qualquer disposição ou parte de uma disposição dos Termos e Condições for considerada 

por um tribunal, um árbitro ou outra autoridade de jurisdição competente como sendo nula ou 

inexequível, essa disposição ou parte de uma disposição deverá ser considerada excluída e as 

disposições restantes continuarão plenamente em vigor. As Partes, neste caso, negociarão de 

comum acordo, de boa-fé, uma disposição que seja válida e exequível a fim de substituir àquela 

considerada nula e inexequível. 
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13.2. O não exercício, pela BVRio, de qualquer dos direitos ou faculdades que lhe conferem a lei ou 

os Termos e Condições não importará em renúncia a tais direitos ou faculdades, e sim mera 

tolerância e/ou reserva da BVRio. 

 

13.3. Estes Termos e Condições foram estabelecidos em Português e em Inglês. Em caso de conflito 

entre as versões, a versão em Português prevalecerá. 

 

14. Arbitragem.  As Partes expressamente concordam que quaisquer controvérsias, divergências, 

litígios ou reivindicações relacionados à validade, interpretação, cumprimento, implantação, rescisão 

ou violação dos Termos e Condições e de quaisquer relações jurídicas associadas tais documentos, à 

Plataforma ou aos Mercados serão solucionados de maneira exclusiva e definitiva, sem qualquer 

recurso, por meio de arbitragem definitiva e vinculante a ser realizada na Cidade do Rio de Janeiro, de 

acordo com o Regulamento da Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getulio Vargas, 

cuja sede se localiza na Cidade do Rio de Janeiro (“Normas da Câmara”). O procedimento arbitral será 

conduzido por um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros, sendo 1 (um) árbitro designado pela 

BVRio e 1 (um) árbitro designado pelo Usuário. O terceiro árbitro, que atuará como presidente do 

tribunal arbitral, será nomeado, de comum acordo, pelos árbitros nomeados pelas Partes. O 

procedimento arbitral deverá ser conduzido e tratado de maneira confidencial. A arbitragem será 

realizada em português. O laudo arbitral vinculará as Partes e não está sujeito a qualquer recurso 

perante o Poder Judiciário, e poderá ser executado em qualquer foro competente que tenha jurisdição 

sobre as Partes e/ou seus ativos. O laudo arbitral deverá indicar qual Parte será responsável pelas 

despesas com o procedimento arbitral e seu respectivo valor, incluindo, mas não se limitando, aos 

honorários dos árbitros. 

 

14.1. Nenhuma disposição do item 14 acima impedirá qualquer das Partes de reivindicar medida ou 

ação cautelar em tribunal competente, nos termos da Lei nº 9.307/96, antes de iniciada a 

arbitragem e definitivamente constituído o tribunal arbitral, a fim de evitar o perecimento de 

direitos e evitar prejuízos irreparáveis. Especificamente para este fim, as Partes elegem o Foro 

Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, como competente para dirimir eventuais 

medidas de natureza cautelar, antes do início da arbitragem. A adoção de qualquer medida 

desta natureza não será considerada como incompatível com o item 14 acima, e tampouco, 

importará renúncia a quaisquer direitos e deveres instituídos pelas Partes no âmbito do 

procedimento arbitral ora convencionado. 

 

* * * 

  


