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PrimeiroPay é uma Fintech fundada em

2014 em Luxemburgo e com atuação na

América Latina, sendo o Brasil seu mercado

de especialização.

Processamos pagamentos online para

empresas de e-commerce através de uma

plataforma compatível com os parâmetros

PCI e de forma criptografada, garantindo o

estândar de seguridade mais alto da

indústria.
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COMO FACILITADORA INTERNACIONAL DE PAGAMENTOS

Oferecemos métodos de 

pagamento tradicionais ao 

consumidor final Os preços dos nossos serviços 

consideram os custos 

regulatórios atuais

Oferecemos serviços de 

câmbio em parceria com 

grandes bancos comerciais

Os métodos de pagamento 

oferecidos já foram objeto de 

normatização
Independentemente do 

método de pagamento, 

aplicamos rígidas políticas 

contra Lavagem de Dinheiro

Desenvolvemos novas 

soluções para o mercado em 

harmonia com normas pré-

existentes

Estamos inseridos em arranjos 

de pagamento com players 

licenciados 

Produto final em consonância 

com regulamentação, 

transparente e sustentável 

Moedas virtuais: para a PrimeiroPay significaria um método 

alternativo de pagamento não explorado atualmente

PRIMEIROPAY
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PROJETO DE LEI

Art. 2º Para a finalidade desta lei e daquelas por 

ela modificadas, entende-se por:

I – Moeda digital, moeda virtual ou criptomoeda –

representação digital de valor que funcione 

como meio de pagamento, ou unidade de 

conta, ou reserva de valor e que não tem curso 

legal no País ou no exterior;

LEI 12.865/2013

Art. 9o Compete ao Banco Central do Brasil, 

conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho 

Monetário Nacional:

I - disciplinar os arranjos de pagamento; incluindo 

aqueles baseados em moedas virtuais e 

programas de milhagens aéreas.

MOEDA DIGITAL, MOEDA 

VIRTUAL OU CRIPTOMOEDA 
FICHA DIGITAL

PROJETO DE LEI

Art. 2º Para a finalidade desta lei e daquelas por 

ela modificadas, entende-se por:

II – Ficha digital – representação digital de um 

bem ou direito, que não se classifique como 

moeda digital, moeda virtual ou criptomoedas.

Art. 6º A emissão de fichas digitais é privativa de 

sociedade empresária ou de empresa individual 

de  responsabilidade limitada cujo objeto 

preveja esta atividade.

§ 1º A constituição e o funcionamento da 

sociedade ou da empresa mencionada no caput 

deste artigo e a emissão de fichas digitais estão 

sujeitas à regulação dos órgãos legalmente 

competentes para editar normas relativas aos 

bens ou direitos subjacentes à ficha digital.

LEI Nº 6.385

Art. 28-A. A Comissão de Valores Mobiliários deve 

dispensar o registro de atividades 

regulamentadas nos termos desta Lei, com a 

finalidade de

instituir ambiente de testes de novas tecnologias 

e inovações em produtos e serviços no mercado 

de valores mobiliários.

Parágrafo único. A Comissão de Valores 

Mobiliários deve conceder a autorização prevista 

no caput deste artigo dentro de limites e 

restrições

preestabelecidos, observando

FICHA DIGITAL
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Objetivo: facilitar envio de dinheiro internacional;

Reconhecida como a cryptocurrency “do bem”;

Compete diretamente com o sistema da SWIFT (elaborado na era pré-internet);

Benefícios: custo, velocidade, precisão;

Empresas parceiras incluem grandes bancos, bandeiras e outras fintechs:

EXEMPLOS



PRIMEIROPAY S.A.R.L.

51, Bld Grande Duchesse Charlotte –
1331 LU-Luxembourg 

info@primeiropay.com

BRAZILIAN OFFICE:

Rua Gomes de Carvalho 621, cj 707

04547-002 São Paulo, Brazil

brasil@primeiropay.com

AUSTRIAN OFFICE:

Josef-Schwer-Gasse 9

5020 Salzburg, Austria

info@primeiropay.com
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