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Quem Somos
Nascemos com o propósito de conectar
você ao mercado digital!!! Através de
contratos de custódia em ativos digitais,
construímos juntos, um futuro prático,
simples e acessível.

Utilizando a tecnologia blockchain,
proporcionamos  um ambiente intuitivo,
seguro e transparente, possibilitando
inserir-se ao criptomercado com SOLIDEZ.
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Inovação Segurança Transparência

Nossos Pilares Nosso propósito é Inserir a cada dia um
número maior de pessoas no mercado digital,
através da tecnologia Blockchain.

Confiabilidade
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O que
fazemos?

Atuamos no mercado de ativos digitais, oferecemos contratos
de Cessão  Temporária (aluguel) de criptoativos, realizando a
custódia dos ativos digitais de nossos locadores,  para
operações de trade, staking, Pools,  Farm entre outras, no
mercado de criptoativos.

De uma forma prática e simples, você aluga o seu ativo digital 
 e recebe mensalmente uma remuneração por isso.
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Tether Bitcoin Ethereum
Disponível para cessão
temporária (aluguel).

Disponível para cessão
temporária (aluguel).

Disponível para cessão
temporária (aluguel).

Otimização dos
serviços de trade
para diferentes
estratégias

Somos uma solução comercial para iniciantes e 
entusiastas do mercado digital. Criamos formas inteligentes de
trabalhar com ativos digitais (criptoativos) utilizando-os a favor de seus
detentores, oferecendo serviços que entregam, acima de tudo,
confiabilidade, transparência e alta performance em resultados.

Oferecemos o que há de mais moderno em estratégias de
administração de ativos digitais, atuando no mercado de trade,
operando estes ativos custodiados, gerando lucratividade, de forma
segura e eficiente.
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Segurança
Jurídica

O fator regulatório do nosso negócio é a Instrução Normativa da
Receita Federal Nº 1888/2019, na qual considera os ativos digitais
denominados criptoativos a representação digital de valor, comforme
destaca-se o Art. 5º da referida instrução normativa, utilizada para
transferência de valores (SIC).

Já no seu Art. 6º § 2º, a IN 1888/2019 destaca que:

A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou
jurídica que realizar quaisquer das operações com criptoativos
relacionadas a seguir:

I - compra e venda;
II - permuta;
III - doação;
IV - transferência de criptoativos para exchange;
V - retirada de criptoativo da exchange;
VI - cessão temporária (aluguel);
VII - dação em pagamento;
VIII - emissão, e
IX - outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.

Código CIvil / 2002 Capítulo V - Cessão Temporária:

Da Locação de Coisas

Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder á outra,
por tempo determinado oou não, o uso e gozo de coisa não fungível,
mediante certa retribuição.

Art. 566. O locador é obrigado:

I - A entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado
de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do
contrato, salvo cláusula expressa em contrário;

II - A garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa;

Art. 567. Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do
locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver
o contrato, caso já sirva a coisa para fim a que se destinava.
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Segurança
Jurídica

Art. 568. O locador resguardará o lcatário dos embaraços e
turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos
sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios, ou
defeitos, anteriores a locação.

Art. 569. O locatário é obrigado:

I - A servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou
presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem
como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse;

II - A pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em
falta de ajuste, segundo o costume do lugar;

III - A levar ao conhecimento do locador as turbações de
terceiros, que se pretendam fundadas em direito;

IV - A restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a
recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.
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Garantia

Visando garantir a segurança individual do capital de cada
um de nossos clientes, prezando sempre pela inovação no
mercado de criptoativos, oferecemos um contrato de
cessão temporária (aluguel) lastreado em garantia
fidejussória através de empresa garantidora.

A carta de  fiança ou de garantia fidejussória expressa a
obrigação que alguém assume ao garantir o cumprimento
da obrigação alheia, contraída num contrato ou
negociação.

A carta de fiança cível tem a mesma natureza que a fiança
bancária ou seguro garantia.

O que é garantia fidejussória?

Embasamento Legal
Art. 818 ao 839 da Lei 10.406/2002 do Código Civil
Brasileiro;
PGFN 11.956 de 27/11/2019;
Código Tributário Nacional - Lei 5172/1996 artigo 151;
Lei 10.522 de 19/07/2002;
PGFN 448 de 13/05/2010 Artigo 23;
PGFN 33 de 08/02/2018;
Artigo 678 e 895 do CPC;
Artigo 835 do CPC.



MBR COMPANY

Fluxo das
operações

Novo Contrato

Solicitação de Pagamento
Recebimento em

Criptoativos

Cadastro e Validação de
documentos/compliance

Transferência em
Criptoativos

Saldo Interno a
Plataforma

Contratação do
Plano Desejado 

Cessão Temporária
dos Ativos

Performance Mensal
em Criptoativos

Saldo em
Criptoativos



Nossos Canais 
de comunicação

Disponibilizamos uma gama completa de canais de
comunicação, oferecendo aos nossos clientes uma
experiência única, podendo alternar entre diversos canais de
comunicação a fim de dispor de uma qualidade de
atendimento superior.
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Back Office;
Site Institucional: www.mbr.company
e-Mail Marketing;
Redes Sociais;
Atendimento On-Line via Back Office.

https://mbr.company/


Movement, Business and Relationship
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