
 

 

CONTRATO DE SOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS 

 

Este contrato aplica-se apenas àqueles que contratarem o Pagar.me pela internet, não se 

aplicando às contratações realziadas pessoalmente. 

 

De um lado: 

 

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. (doravante “Pagar.me”), sociedade anônima de capital fechado 

sediada na Rua Fidêncio Ramos, n° 308, 9º andar, conjunto 91, Vila Olímpia, CEP 04551-010, São 

Paulo-SP, e-mail contato@pagar.me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.727.053/0001-74, neste ato 

representada nos termos de seu Estatuto Social 

 

De outro: 

 

PESSOA FÍSICA E/OU PESSOA JURÍDICA contratante dos serviços e produtos Pagar.me, nos 

termos e condições do presente Contrato (“Cliente”). 

 

Cliente e Pagar.me são denominados, em conjunto, como “Partes”. 

 

Por este instrumento contratual RESOLVEM as Partes celebrareste CONTRATO DE SOLUÇÃO DE 

PAGAMENTOS DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS, conforme as cláusulas a seguir, as quais são 

aceitas sem ressalvas ou restrições: 

 

DAS DEFINIÇÕES GERAIS 

 

API: conjunto de padrões de programação e integração técnica que permite ao Cliente o recebimento 

do valor de vendas efetuadas pela internet (dentro ou fora de ambiente de marketplace) ou por meio 

físico através de POS, assim como o controle das funcionalidades da solução de pagamentos do 

Pagar.me no ambiente virtual do Cliente. 

 

Bandeiras: empresas nacionais ou estrangeiras, detentoras dos direitos de propriedade e franqueadoras 

de suas marcas e logotipos para uso das credenciadoras e dos emissores, mediante a especificação de 

regras gerais de organização e funcionamento do sistema de cartões. 
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Cartão Pagar.me: instrumento de pagamento de abrangência doméstica e internacional, emitido por 

um Emissor associado ao Pagar.me e vinculado a uma conta de pagamento administrada por tal 

Emissor, a qual poderá ser carregada pelo Cliente por meio do saldo mantido em sua Conta 

Pagar.me. 

 

Cartões: instrumentos de identificação e de pagamento, físicos ou virtuais, capazes de realizar várias 

funções, disponibilizadas pelos emissores para uso pessoal e intransferível dos Portadores. 

Chargeback: procedimento de contestação de débito pelo qual um Comprador não reconhece e/ou 

contesta perante o emissor de seu cartão de crédito uma despesa e/ou compra efetuada com cartão de 

sua titularidade. Não é sinônimo de estorno. 

 

Cliente: pessoa física ou jurídica usuária da solução de pagamentos.  

 

Comprador: pessoa física ou jurídica que adquira produtos ou serviços pela plataforma do Cliente. 

 

Conta Pagar.me: conta de pagamento de titularidade do Cliente, que agrega as informações relativas 

ao registro das transações, aos dados financeiros e às configurações dos recebedores, que exibe 

eletronicamente o saldo disponível. 

 

Credenciadora: empresa que credencia estabelecimentos no território brasileiro para aceitar Cartões. 

 

Dashboard: painel de controle no qual o Cliente conseguirá visualizar e gerenciar as transações 

submetidas à solução de pagamentos do Pagar.me. 

 

Emissor: empresa autorizada pelas Bandeiras a emitir e conceder Cartões configurados ou 

apresentados sob qualquer forma para uso no Brasil e/ou no exterior. 

 

Estorno: devolução, conforme comando do Cliente na dashboard ou na API do Pagar.me, do valor 

parcial ou total da transação (incluindo a remuneração do Pagar.me, a qual, portanto, não será cobrada 

do Cliente ou lhe será devolvida mediante crédito em sua Conta Pagar.me) para o Portador em sua 

próxima fatura. O valor estornado será debitado da Conta Pagar.me do Cliente. Não é sinônimo de 

chargeback. 
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Índice de chargeback: índice, apurado mensalmente, obtido pela divisão entre o total de transações 

por cartão de crédito (relacionadas ao Cliente) que sofreram chargeback ao final de cada mês 

(numerador) e o total de transações por cartão de crédito no respectivo mês (denominador). 

 

Índice de estorno: índice obtido pela divisão entre o total de transações que sofreram estorno ao final 

de cada mês (numerador) e o total de transações no respectivo mês (denominador). 

 

Informações Confidenciais: Significa toda e qualquer informação que poderá ser entendida como 

confidencial, sejam elas classificadas como confidenciais ou não, incluindo, mas não limitado a, 

qualquer informação a respeito de Transações, os nomes dos Portadores, números dos Cartões, data 

de validade, código de segurança, quaisquer informações ou condições decorrentes das Transações ou 

estabelecidas neste instrumento, tecnologia utilizada pelas Partes, assim como os procedimentos 

técnicos, os processos de negócios, incluindo as estratégias financeiras e as políticas de segurança de 

informação das Partes, que podem ter a forma de documentos, especificações técnicas, patentes, dados, 

desenhos, planos, fluxogramas de processo, fotografias, base de dados, hardware, software, além de 

descrições, apresentações e observações efetuadas verbalmente. 

 

PCI: normas internacionais de segurança que regem a indústria de cartões. Mais informações podem 

ser obtidas em https://pt.pcisecuritystandards.org/minisite/en/ 

 

Portador: pessoas físicas e/ou prepostos/representantes legais de pessoas jurídicas, detentoras de 

cartão e/ou usuárias da solução de pagamentos do Pagar.me, autorizadas a realizar transações. 

 

Programa de Liquidação Programada: programa aplicável a todos os Clientes que realizam 

transações de forma presencial (e.g., via POS, PinPad etc.) por meio de cartão de crédito, que permite 

tais Clientes escolherem, no website/aplicativo do Pagar.me, o prazo que desejam receber o valor das 

transações realizadas, sendo que a escolha de tal prazo poderá ser de 1 (um) dia corrido, 14 (quatorze) 

dias corridos ou 30 (trinta) dias corridos da data em que a transação for aprovada pelos Emissores. 

 

Programa de Pagamento Antecipado: programa de pagamento antecipado disponibilizado para 

Clientes que realizam transações de forma não presencial (i.e., em ambiente online/digital) por meio 

de cartão de crédito no qual, mediante o pagamento de uma taxa de desconto ao Pagar.me, o Cliente 

https://pt.pcisecuritystandards.org/minisite/en/
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poderá solicitar o recebimento do valor das transações em prazo menor do que aquele originalmente 

previsto.  

 

Saldo disponível: somatória dos valores líquidos, descontando-se chargebacks, estornos, reservas de 

segurança e de denúncia e eventuais constrições judiciais.  

 

Saldo Futuro: total de créditos já existentes para os próximos 363 (trezentos e sessenta e três) dias, 

mas ainda não destinados à Conta Pagar.me, descontadas as remunerações do Pagar.me (e seus 

acessórios, tais como multas e juros devidos ao Pagar.me), das Credenciadoras e das Bandeiras, bem 

como os valores dos estornos, dos chargebacks, os de eventuais constrições judiciais e os das reservas 

de segurança e de denúncia. 

 

Transações: todas e quaisquer aquisições de bens e/ou serviços por parte do Comprador, submetidas 

eletronicamente ao Pagar.me pela utilização de cartões de crédito ou de débito, do Cartão Pagar.me 

ou de boleto bancário.  

 

Valor líquido: montante, referente ao valor das transações submetidas à solução de pagamentos, 

destinado à Conta Pagar.me de titularidade do Cliente, subtraindo-se a remuneração do Pagar.me, 

bem como as retenções efetuadas (antes de o dinheiro ser enviado ao Pagar.me) pela Credenciadora 

a título de sua remuneração. 

 

DAS DEFINIÇÕES APLICÁVEIS APENAS A MARKETPLACE 

 

Comprador: pessoa física ou jurídica que seja usuária do marketplace para adquirir produtos ou 

serviços das lojas virtuais pela plataforma do Cliente. 

 

Loja virtual: recebedor subordinado às condições de pagamento configuradas por um marketplace, 

com o objetivo de fornecer produtos ou serviços ao Comprador. 

 

Marketplace: plataforma tecnológica mantida e administrada pelo Cliente, sob sua exclusiva 

responsabilidade, que disponibiliza todas as condições para que as lojas virtuais possam oferecer seus 

produtos ou serviços aos compradores. É sinônimo de shopping virtual. 
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Transações: todas e quaisquer aquisições de bens e/ou serviços por parte do comprador nas lojas 

virtuais por meio do marketplace, submetidas eletronicamente ao Pagar.me mediante a utilização de 

cartão de crédito ou de boleto bancário. 

 

DAS DEFINIÇÕES APLICÁVEIS APENAS A CROWDFUNDING 

 

Crowdfunding: plataforma tecnológica, mantida e administrada sob responsabilidade exclusiva do 

Cliente, que disponibiliza todas as condições para que os responsáveis do projeto possam oferecê-los 

aos incentivadores. Para os fins deste contrato, é sinônimo de Cliente. 

 

Incentivador: pessoa física ou jurídica que realiza transferência de recursos a serem arrecadados pelo 

Cliente em cada transação envolvida nos projetos. Para os fins deste contrato, é sinônimo de 

comprador. 

 

Projeto: projeto e/ou evento realizado pelo responsável que envolva o recebimento de recursos a serem 

transferidos pelos incentivadores, como, por exemplo, gravações de CDs, viagens, realização de 

shows, peças de teatro, exposições e outros, sem qualquer participação do Pagar.me. Tem o 

significado de “produtos”, “bens” ou “serviços” nos termos do contrato. 

 

Responsável pelo projeto: pessoa física ou jurídica que pertença ao sistema de crowdfunding para 

fornecer produtos ou serviços ao incentivador. 

 

DA CONTA PAGAR.ME 

 

1. A Conta Pagar.me disponibiliza informações sobre saldo e extrato das movimentações apenas 

em versão eletrônica, não o fazendo em via impressa. 

 

2. O Cliente deverá criar uma Conta Pagar.me, na forma indicada no site do Pagar.me ou por 

outro meio disponibilizado pelo Pagar.me. O Cliente declara estar ciente de que somente 

poderá ter uma única Conta Pagar.me, a qual poderá ser acessada por um ou mais usuários do 

Cliente previamente cadastrados. 
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3. O Cliente se declara ciente de que a solução de pagamentos do Pagar.me se destina tão somente 

a efetivar pagamentos e recebimentos em moeda corrente nacional, bem como assegura que 

todos os recursos creditados na Conta Pagar.me são oriundos de fontes lícitas e são declarados 

às autoridades competentes. 

 

4. O Pagar.me manterá os recursos constantes na Conta Pagar.me do Cliente em conta bancária 

de titularidade do Pagar.me, em instituição financeira de escolha deste último. 

 

5. Independentemente do período em que ficarem depositados, os recursos mantidos na Conta 

Pagar.me não serão atualizados monetariamente, bem como não haverá incidência de juros ou 

qualquer índice de remuneração. 

 

6. A qualquer momento o Cliente poderá, desde que haja saldo suficiente para arcar com os custos 

do saque, solicitar na dashboard, app ou na API do Pagar.me a transferência de valores de sua 

Conta Pagar.me para a conta bancária ou de pagamento de um terceiro ou de sua titularidade 

cadastrada no Pagar.me. 

 

§ 1º. O Cliente que realiza transações não presenciais poderá ativar na Dashboard, na API do 

Pagar.me a opção de saque automático, o qual será por período definido. 

 

§ 2º. A taxa de todas as modalidades de saque está prevista na proposta comercial. 

 

7. A solicitação de transferência da Conta Pagar.me para a conta bancária ou de pagamento do 

Cliente ou de um terceiro somente será cumprida se a instituição financeira ou de pagamento 

indicada estiver devidamente cadastrada no Sistema Brasileiro de Pagamentos do Banco Central 

do Brasil. 

 

8. A qualquer momento, o Cliente poderá, desde que haja saldo suficiente para arcar com os custos 

de tal transação, solicitar no aplicativo do Pagar.me a transferência de valores de sua Conta 

Pagar.me para a conta de pagamento de sua titularidade associada ao seu Cartão Pagar.me.  

 

DO OBJETO CONTRATUAL 
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9. O objeto deste contrato é a solução de pagamentos de transações comerciais. O Cliente está 

ciente de que o disposto neste contrato não se confunde com serviços financeiros, não havendo 

possibilidade de investimento de recursos ou captação de empréstimos a partir do Pagar.me. 

 

10. A solução de pagamentos de transações comerciais consiste na disponibilização de tecnologia 

para o recebimento do valor referente a transações de pagamento realizadas por meio de boleto 

bancário, cartão de crédito e débito efetuadas pela internet (dentro ou fora de ambiente de 

marketplace) ou presencialmente. 

 

11. A solução de pagamentos de transações comerciais contempla: 

 

I. a captura das transações comerciais, seja por meio da internet ou presencialmente (e.g., via 

POS, MPOS, PinPad etc.); 

 

II. a submissão das transações comerciais para aprovação pelos Emissores, por intermédio das 

Credenciadoras, ou diretamente nas Bandeiras e a análise de risco em relação às transações; 

 

III. a licença do direito de uso do software Pagar.me de pagamentos online; 

 

IV. a análise de interesse comercial do Cliente; 

 

V. o controle dos valores recebidos e/ou pagos pelas Bandeiras e/ou Credenciadoras; 

 

VI. o controle e o fornecimento de extratos eletrônicos sobre as movimentações efetuadas na 

Conta Pagar.me; 

 

VII. a liquidação financeira das transações aprovadas pelos Emissores, quando se tratar de 

transações efetuadas por meio de cartão de crédito e débito; e a geração de boleto pelas 

instituições financeiras, quando se tratar de transações realizadas por meio de boleto 

bancário; 

 

VIII. o pagamento antecipado dos valores referentes às transações; 
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IX. a conciliação de pagamentos no boleto bancário e no cartão de crédito; 

 

X. o split de transações realizadas de forma não presencial, em plataforma maketplace, por 

meio de boleto bancário ou cartão de crédito; 

 

XI. o suporte às operações de crowdfunding; 

 

XII. o one-click buy. 

 

12. Para pagamentos por boleto bancário, o valor líquido da transação será creditado na Conta 

Pagar.me do Cliente em até 3 (três) dias úteis após o recebimento pelo Pagar.me da confirmação 

de pagamento enviada pelo Emissor, sendo que este prazo poderá ser alterado em caso de 

suspeita de fraude, tanto pelo Emissor quanto pelo Pagar.me . 

 

Parágrafo único. O valor líquido NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO em casos de: 

 

I. infração do Cliente aos termos deste contrato, quando esta puder ocasionar perdas 

para terceiros ou para o Pagar.me; 

 

II. indícios ou provas de que o Cliente possa estar envolvido em atividades e/ou 

transações potencialmente fraudulentas ou suspeitas de serem práticas criminosas 

mediante o uso dos sistemas do Pagar.me. 

 

13. O Cliente autoriza, expressamente que, na hipótese do Comprador não inserir seu endereço para 

emissão do boleto ou do Cliente não enviar esse dado ao Pagar.me, quando esta for a forma de 

pagamento escolhida pelo Comprador, o Pagar.me inserirará automaticamente o endereço do 

Cliente. 

 

14. Para transações realizadas de forma não presencial por meio de cartão de crédito, o Pagar.me 

disponibilizará o valor líquido da primeira parcela de cada transação em até 33 (trinta e três) 

dias corridos da data em que a transação for aprovada pelos Emissores. O valor líquido das 

demais parcelas será disponibilizado em 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) dias corridos 

etc. a partir da disponibilização da primeira. 
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§ 1º. O valor líquido NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO em casos de: 

 

I. chargeback ou de estorno; 

 

II. infração do Cliente aos termos deste contrato, quando esta puder ocasionar perdas 

para terceiros ou para o Pagar.me; 

 

III. indícios ou provas de que o Cliente possa estar envolvido em atividades e/ou 

transações potencialmente fraudulentas ou suspeitas de serem práticas criminosas 

mediante o uso dos sistemas do Pagar.me. 

 

§ 2º. O recebimento do valor líquido de cada parcela pode ser antecipado de acordo com o 

disposto para o programa de pagamento antecipado das transações. 

 

15. Para transações realizadas de forma presencial (e.g., via POS, PinPad etc.) por meio de cartão 

de crédito, será aplicável o Programa de Liquidação Programada, no qual o valor líquido da 

primeira parcela de cada transação será disponibilizado ao Cliente no prazo contratado pelo 

Cliente no website/aplicativo do Pagar.me. Tal prazo poderá ser de 1 (um) dia corrido, 14 

(quatorze) dias corridos ou 30 (trinta) dias corridos da data em que a transação for aprovada 

pelos Emissores, a depender das condições contratadas pelo Cliente.  

 

§ 1º. No âmbito do Programa de Liquidação Programada, o valor líquido NÃO SERÁ 

DISPONIBILIZADO em casos de: 

 

I. chargeback ou de estorno; 

 

II. infração do Cliente aos termos deste contrato, quando esta puder ocasionar perdas 

para terceiros ou para o Pagar.me; 

 

III. indícios ou provas de que o Cliente possa estar envolvido em atividades e/ou 

transações potencialmente fraudulentas ou suspeitas de serem práticas criminosas 

mediante o uso dos sistemas do Pagar.me. 
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DAS OPERAÇÕES DE CROWDFUNDING 

 

16. Tendo em vista que cada transação realizada por meio de crowdfunding é compartilhada 

entre o Cliente e o responsável pelo projeto, ambos ASSUMIRÃO SOLIDARIAMENTE 

todas as obrigações e responsabilidades atribuídas ao Cliente neste contrato. 

 

Parágrafo único. A assunção de responsabilidade solidária pelo responsável pelo projeto 

será assegurada por contratação entre o responsável pelo projeto e o Cliente que pactue a 

solidariedade relativamente às obrigações e responsabilidades oriundas deste contrato de 

solução de pagamentos de transações comerciais perante o Pagar.me. 

 

DAS OPERAÇÕES DE MARKETPLACE 

 

17. O Pagar.me disponibilizará nas transações realizadas em plataforma de marketplace a 

funcionalidade denominada split, a qual consiste em que, após a aprovação da transação pela 

credenciadora, poderá haver pluralidade de recebedores, conforme informações fornecidas pelo 

Cliente no momento de sua realização. 

 

18. Tendo em vista que cada transação realizada por meio do marketplace é compartilhada entre o 

Cliente e o(s) outro(s) recebedor(es), o Cliente poderá escolher se irá arcar com todas as 

remunerações do Pagar.me e das credenciadoras, se irá repassá-las integralmente ou se irá 

dividi-las com o(s) outro(s) recebedor(es). 

 

§ 1º. Independentemente do que vier a ser pactuado entre o Cliente e o(s) outro(s) 

recebedor(es), eventual chargeback será, perante o Pagar.me, de RESPONSABILIDADE 

EXCLUSIVA DO CLIENTE e, portanto, pode ser a este imputado para fins de diminuição 

do saldo disponível em sua Conta Pagar.me. 

 

§ 2º. A opção do Cliente pelo repasse integral ou pela divisão das responsabilidades e 

obrigações relativas às remunerações do Pagar.me e das credenciadoras com o(s) outro(s) 

recebedor(es) só será oponível ao Pagar.me se o Cliente estipular o repasse ou a divisão no 
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contrato que pactuar com o(s) recebedor(es). Se não o fizer, o Cliente será o único responsável 

perante o Pagar.me.  

  

CARTÃO PAGAR.ME 

 

19. O Cartão Pagar.me poderá ser solicitado pelo Cliente por meio do aplicativo ou website do 

Pagar.me. A partir de tal solicitação e após a aceitação dos termos e condições de uso do Cartão 

Pagar.me, o Emissor associado à Pagar.me realizará a emissão do Cartão Pagar.me em favor 

do Cliente. 

 

20. O Cartão Pagar.me estará vinculado a uma conta de pagamento (pré-paga) gerida pelo 

respectivo Emissor associado ao Pagar.me. Tal conta de pagamento poderá ser carregada pelo 

Cliente por meio da utilização do saldo mantido em sua Conta Pagar.me.  

 

POS (Point of Sale) PRÓPRIO 

 

21. O Cliente poderá solicitar por meio do website um POS próprio para captura presencial de 

Transações.  

 

22. Considerando que o POS não será fabricado pelo Pagar.me, o Cliente deverá aceitar os termos 

e condições de compra, uso e manutenção do POS estipulados pelo respectivo fabricante no 

POS.  

 

DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PAGAR.ME DE PAGAMENTOS ONLINE 

 

23. A licença do direito de uso do software Pagar.me de pagamentos online e presencial tem caráter 

não exclusivo, não customizável, incessível e oneroso para usar o software do Pagar.me em 

computadores ou servidores de rede sob o seu controle e serve à facilitação do desempenho das 

atividades de vendas de produtos e/ou serviços do Cliente. 

 

24. O software licenciado disponibiliza ao Cliente uma dashboard e uma API para controle de todas 

as suas transações submetidas por meio da solução de pagamentos.  
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25. O software será fornecido por meio eletrônico, “na nuvem”, sem mídias, para garantir que o 

Cliente tenha sempre a sua versão mais atualizada. 

 

26. O Cliente reconhece e aceita que durante a vigência deste contrato e após o seu término, o 

Pagar.me poderá licenciar o software a terceiros, inclusive para concorrentes do Cliente, em 

virtude do caráter não exclusivo desta licença. 

 

27. Para que o Cliente possa oferecer a opção de pagamento de assinatura recorrente para cada 

Comprador, o Cliente deverá obter em seu site (no site do Cliente) a autorização expressa 

(inclusive quanto ao procedimento de interrupção da assinatura e de autorização prévia para a 

renovação) do Comprador a partir da divulgação prévia e detalhada de todos os termos e 

condições de pagamento da assinatura. 

 

28. Imediatamente após autorizada a assinatura recorrente pelo Comprador, o Cliente deverá 

comunicar ao Pagar.me os dados da transação, os valores, as condições de pagamento, o prazo 

e os dados do Comprador, de maneira que o Cliente deverá autorizar o Pagar.me a programar 

a captura das transações relativas à assinatura recorrente de modo automático nos intervalos 

subsequentes. 

 

Licença de Uso – Obrigações do Pagar.me 

 

29. Se assim solicitado, o Pagar.me prestará assistência técnica gratuita ao Cliente consistente na 

assessoria para a integração do software licenciado com os sistemas do Cliente, bem como para 

a solução de eventuais dúvidas sobre a integração e a utilização de qualquer funcionalidade do 

software. Tais solicitações devem ser feitas utilizando um dos seguintes canais de atendimento: 

suporte@pagar.me, http://suporte.pagar.me. 

 

30. O Pagar.me se obriga a disponibilizar mensalmente ao Cliente o acesso ao software de 

pagamentos online com uptime de 98% (noventa e oito por cento) por mês. 

 

Parágrafo único. NÃO SE APLICA o disposto no caput no caso de downtimes programados 

para a manutenção do software, desde que previamente informados com 24 (vinte e 

quatro) horas de antecedência. 

mailto:suporte@pagar.me
http://suporte.pagar.me/
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Licença de Uso – Vedações ao Cliente 

 

31. É vedado ao Cliente sem a prévia, específica e escrita autorização do Pagar.me: 

 

I. sublicenciar, alugar, arrendar, emprestar, dar, dispor ou de qualquer outra forma ceder total 

ou parcialmente o direito de uso do software; 

 

II. copiar, alterar, adaptar, aprimorar, corrigir, traduzir, atualizar, desenvolver novas versões 

ou elaborar obras derivadas do software ou de qualquer de suas partes ou componentes; 

 

III. desmontar, descompilar, fazer engenharia reversa ou, por meio de qualquer outra forma, 

utilizar o seu código-fonte e/ou qualquer dado ou informação confidencial relativo ao 

software para fins não autorizados pelo Pagar.me; 

 

IV. remover os avisos de direitos autorais ou quaisquer outros relativos à direitos de 

propriedade contidos no software; 

 

V. copiar qualquer dos elementos ou funcionalidades exclusivas do checkout Pagar.me 

(http://pagar.me/checkout). 

 

32. A ocorrência das hipóteses previstas na cláusula anterior acarretará ao Cliente a 

APLICAÇÃO DE MULTA equivalente à média mensal dos valores transacionados nos 

últimos doze meses, sem prejuízo de indenização suplementar a ser apurada judicialmente. 

 

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

33. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre o software são de titularidade exclusiva do 

Pagar.me e/ou de seus parceiros ou fornecedores, inclusive quaisquer aprimoramentos, 

correções, traduções, alterações, novas versões ou obras derivadas, entre outras que o 

modificarem ou o alterarem. 

 

http://pagar.me/checkout
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34. O software, incluindo sua funcionalidade, código, arquitetura e implementação, bem como a sua 

aparência visual constituem propriedade intelectual do Pagar.me.  

 

35. O software é protegido pelas leis brasileiras e pelo disposto em tratados internacionais.  

 

36. Este contrato não confere ao Cliente nenhum direito de propriedade intelectual sobre o software. 

 

DO PROGRAMA DE PAGAMENTO ANTECIPADO 

 

37. O Programa de Pagamento Antecipado é um dos meios oferecidos pelo Pagar.me para que o 

Cliente que realiza transações de forma não presencial (i.e., em ambiente online/digital) por 

meio de cartão de crédito, possa melhor gerenciar o seu fluxo de caixa. Em razão do Programa 

de Pagamento Antecipado, o Pagar.me pode pagar o valor das transações para o Cliente em 

período menor do que a regra geral prevista no contrato. 

 

38. O Cliente pode aderir ao Programa de Pagamento Antecipado das vendas dos produtos e/ou 

serviços decorrentes de transações realizadas pelos Compradores de forma não presencial, com 

cartão de crédito, mediante solicitação na Dashboard, API ou no website/aplicativo do 

Pagar.me. O Programa de Pagamento Antecipado deverá respeitar os termos e condições 

previstos na proposta comercial disponibilizada ao Cliente na Dashboard, API ou no 

website/aplicativo do Pagar.me.  

 

39. Em razão do Programa de Pagamento Antecipado haverá REDUÇÃO NO VALOR QUE 

SERIA PAGO ao Cliente no prazo originalmente contratado. A redução ocorrerá nos 

termos do disposto na proposta comercial do Programa de Pagamento Antecipado e está 

sujeita a variações conforme as condições de mercado. 

 

40. O Pagar.me PODERÁ INTERROMPER o Programa de Pagamento Antecipado a 

qualquer momento, sem comunicação prévia e sem qualquer penalidade. 

 

41. No âmbito do Programa de Pagamento Antecipado, os créditos das transações aprovadas só 

poderão ser pagos antecipadamente pelo Pagar.me se houver Saldo Futuro ao Cliente. 
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42. Para a disponibilização da proposta comercial do Programa de Pagamento Antecipado, o 

Pagar.me avalia o desempenho do Cliente em relação ao número de estornos e de chargebacks. 

 

43. No âmbito do Programa de Pagamento Antecipado, o montante do pagamento antecipado será 

disponibilizado mediante crédito na Conta Pagar.me do Cliente. 

 

44. O Pagar.me poderá BLOQUEAR OU INTERROMPER o Programa de Pagamento 

Antecipado, sem comunicação prévia, em casos de suspeita de fraude e/ou em situações 

que possam colocar em risco (operacional ou financeiro) a utilização do Pagar.me. 

 

DO PROGRAMA DE LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA 

 

45. Os Clientes que realizam transações de forma presencial (e.g., via POS Físico) por meio de 

cartão de crédito, estão sujeitos, obrigatoriamente, ao Programa de Liquidação Programada.  

 

46. O Programa de Liquidação Programada permite que o Cliente escolha, no website/aplicativo do 

Pagar.me, o prazo que deseja receber o valor das transações realizadas de forma presencial (e.g., 

via POS Físico) por meio de cartão de crédito. O Cliente poderá escolher entre as seguintes 

opções de prazo: 1 (um) dia corrido, 14 (quatorze) dias corridos ou 30 (trinta) dias corridos da 

data em que a transação for aprovada pelos Emissores.  

 

47. As condições comerciais do Programa de Liquidação Programada serão disponibilizadas ao 

Cliente no website do Pagar.me e considerarão, dentre outros aspectos, o desempenho do 

Cliente em relação ao número de estornos e de chargebacks. O Pagar.me poderá 

BLOQUEAR OU INTERROMPER o Programa de Liquidação Programada, sem 

comunicação prévia, em casos de suspeita de fraude e/ou em situações que possam colocar 

em risco (operacional ou financeiro) a utilização do Pagar.me. 

 

DA AQUISIÇÃO DE RECEBÍVEIS DE VENDA (ARV) 

 

48. Não obstante o disposto nas sessões “DO PROGRAMA DE PAGAMENTO ANTECIPADO” 

e do “PROGRAMA DE LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA” acima, quando da adesão pelo 

Cliente ao Programa de Pagamento Antecipado ou sujeição ao Programa de Liquidação 
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Programada, a Pagar.me poderá, a seu exclusivo critério, optar por realizar o pagamento 

antecipado por meio de operação de AQUISIÇÃO DE RECEBÍVEIS DE VENDA (“ARV”), o 

que poderá implicar na realização de cessão ou transferência, pelo Cliente para terceiros que a 

Pagar.me venha a determinar (inclusive fundos de investimento), dos seus recebíveis, 

independente da forma jurídica ou comercial a ser adotada pela Pagar.me. 

 

48.1. Para a cessão de recebíveis, nos termos da Cláusula 48 acima, deverão ser observadas as 

seguintes condições, além daquelas previstas neste Contrato: 

 

i.Cessão de Recebíveis: A operação obrigatoriamente será feita por meio de cessão dos recebíveis 

pelo Cliente ao terceiro determinado pela Pagar.me (inclusive fundos de investimento), o que 

implicará na transferência definitiva da propriedade dos recebíveis ao terceiro determinado pela 

Pagar.me, deixando os referidos recebíveis cedidos de fazer parte do patrimônio ou ativo do 

Cliente; 

 

ii.Solicitação da Cessão: A referida antecipação poderá ser feita, a exclusivo critério da Pagar.me, 

nos termos previstos nas sessões “DO PROGRAMA DE PAGAMENTO ANTECIPADO” ou 

“DO PROGRAMA DE LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA” (“Pré-pagamento”), ou mediante 

realização de operações de ARV. a Pagar.me a analisará e informará se será executada por meio 

de operação de ARV ou por meio de Pré-pagamento, informando também o preço a ser aplicado 

nas duas operações (o qual será exatamente o mesmo), conforme seus critérios de avaliação. 

Caso o Cliente aceite a referida operação, a Pagar.me creditará o valor no prazo acordado com 

o Cliente, já deduzido o preço da cessão e demais valores devidos em razão do Contrato. O 

Cliente poderá ceder somente parte dos seus recebíveis, conforme venha a ser autorizado pela 

Pagar.me, nos termos dos seus critérios de avaliação de risco, seja via ARV ou via Pré-

pagamento. Os recebíveis não antecipados serão repassados ao Cliente no prazo originalmente 

acordado com Pagar.me. 

 

iii.Notificação: Desde já a Pagar.me reconhece, para todos os fins de fato e de direito, que, caso 

escolha realizar a antecipação dos recebíveis ao Cliente por meio de operação de ARV, será 

considerada notificada nos termos e para os efeitos do artigo 290 do Código Civil;  
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iv.Preço da Cessão: Quando a forma escolhida for a ARV, a Pagar.me informará, por meio da 

Dashboard, o preço da cessão, levando em conta critérios diversos, tais como, o valor a ser 

cedido, prazo de repasse dos recebíveis cedidos, entre outros. Em caso de solicitação efetuada 

em dias úteis e dentro do horário informado pela Pagar.me, a negociação será considerada válida 

para o mesmo dia aplicando-se o preço da cessão vigente neste dia; 

 

v.Canais: A solicitação de antecipação poderá ser feita por meio da Dashboard, dentre outros 

meios que poderão ser incluídos a qualquer momento pela Pagar.me. A Pagar.me poderá alterar 

os canais acima a qualquer momento. Os canais de atendimento funcionarão nos dias úteis, em 

horário a ser divulgado pela Pagar.me; 

 

vi.Validação da Operação: Para a formalização da operação de ARV, o Cliente concorda em 

atender à política de segurança e de validação das Transações da Pagar.me. A Pagar.me poderá 

realizar a gravação dos telefonemas, assim como solicitar o envio de documentos do Cliente, 

podendo adotar os procedimentos que entender necessários para registrar, confirmar e 

formalizar a operação de ARV, sendo certo que o Cliente desde já autoriza a Pagar.me a efetuar 

tais procedimentos; 

 

vii.Operação Automática: Ocorrendo a solicitação de ARV automático pelo Cliente à Pagar.me, de 

acordo com o saldo dos recebíveis de Cartões que o Cliente tem junto à Pagar.me, fica pactuado 

que a liquidação se dará na Conta Pagar.me do Cliente, nos preços e prazos negociados entre a 

Pagar.me e o Cliente. Quando o Cliente optar por não continuar com a operação de ARV 

automático com a Pagar.me, deverá comunicar à Pagar.me, via Dashboard, tal decisão, 

responsabilizando-se a Pagar.me por efetuar a mudança no cadastro do Cliente dentro do prazo 

por ela estipulado; 

 

viii.Responsabilidade pelos Recebíveis Cedidos: Nas operações de cessão aqui tratadas, o Cliente 

desde já reconhece e aceita que é responsável pela boa formalização, correta constituição, 

existência, liquidez e certeza dos recebíveis cedidos, bem como pelos estornos, débitos e 

cancelamentos ocorridos com relação a tais recebíveis, devendo reembolsar a Pagar.me em caso 

de estorno, débito, chargeback ou cancelamento dos recebíveis cedidos, nos termos deste 

Contrato; e 
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ix.Cancelamento: As operações de cessão aqui estipuladas podem ser canceladas pelo Cliente na 

mesma data da sua realização e até o horário a ser divulgado pela Pagar.me. Após esta data e 

horário não será mais possível realizar o cancelamento da operação. 

 

49. Observado o disposto na Cláusula 48 acima, o Cliente, exclusivamente para fins das operações 

de ARV, conforme sejam solicitadas pelo Cliente à Pagar.me na forma da Cláusula 48.1.(ii) 

acima, constitui, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, nos termos dos arts. 653 e 

seguintes, em especial, mas não a tanto se limitando, os artigos 684 e 685, da Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, conforme alterada (o Código Civil Brasileiro), a Pagar.me sua bastante 

procuradora para, em seu nome e por sua conta, negociar os termos do referido repasse 

antecipado junto ao terceiro determinado pela Pagar.me. podendo, inclusive, assinar em nome 

do Cliente todo e qualquer documento necessário para o pleno exercício dos poderes ora 

outorgados. 

 

50. Na hipótese de cessão dos recebíveis ao TAPSO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.287.464/0001-14, conforme determinação 

da Pagar.me e observado o disposto na Cláusula 48.1. acima, os termos e condições da cessão 

serão aqueles definidos nas Condições Gerais de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos 

Creditórios e Outras Avenças anexo ao presente Contrato na forma do Anexo I, conforme 

aditado de tempos e tempos e registrado em competente Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos, a cujos termos e condições o Cliente, por meio deste Contrato, adere e se subordina 

sem restrições. 

 

51. Na hipótese de realização de operações de ARV, conforme aqui previstas, o Cliente desde já, de 

forma irrevogável e irretratável, se compromete a prestar todas as informações que forem 

solicitadas pelos cessionários ou adquirentes dos recebíveis (seja diretamente ou por intermédio 

da Pagar.me), com relação ao Cliente, Transações e operações por ele executadas sob este 

Contrato. 

 

52. Caso o terceiro adquirente dos recebíveis cedidos pelo Cliente, conforme indicado pela 

Pagar.me, não receba a totalidade ou parte do valor integral dos recebíveis cedidos nas 

respectivas datas de vencimento, exclusivamente em razão de caução, cessão ou transferência 

de titularidade, negociações ou oferecimento em garantia dos respectivos recebíveis cedidos por 
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parte do Cliente, o valor pago pelo terceiro adquirente no âmbito da operação de ARV para 

aquisição dos recebíveis do Cliente será reembolsado a título de indenização pelo Cliente por 

meio de (i) compensação com valores eventualmente devidos pelo respectivo terceiro ao Cliente 

oriundos de novas operações de ARV; ou (ii) estornado e/ou lançado a débito na Conta Pagar.me 

do Cliente, em até 36 (trinta e seis) meses da data da Transação, mediante comunicação ao 

Cliente; (iii) cobrança administrativa ou judicial do valor relativo à Transação cujo recebível foi 

cedido, em caso de inexistência de novas Transações, insuficiência de fundos, ou não restituição 

ao respectivo terceiro do valor do recebível cedido no âmbito da operação de ARV, devendo o 

Cliente ressarcir o respectivo terceiro pelos custos e despesas decorrentes da cobrança prevista 

nesta Cláusula. O Cliente, desde já, concorda e autoriza que a Pagar.me realize tais operações 

para pagamento da indenização ao terceiro adquirente dos recebíveis, nos termos desta Cláusula 

52. 

 

DO SISTEMA ANTIFRAUDE E DO PROGRAMA DE GARANTIA DE CHARGEBACK DE 

FRAUDE 

 

53. Exceto se expressamente dispensado na proposta comercial, o uso de um sistema antifraude é 

obrigatório pelo Cliente que realiza transações não presenciais (em ambiente digital) em razão 

do elevado risco de fraudes inerentemente atrelado às atividades de transações de pagamento 

em ambiente não presencial. O Cliente pode contratar o sistema antifraude disponibilizado pelo 

Pagar.me, mediante adesão ao programa de garantia de chargeback de fraude, tendo por objeto 

a prestação, pelo Pagar.me ao Cliente, de serviços de gestão de validação de dados para análise 

de risco de ilegitimidade de Transações, com a finalidade de subsidiar decisões do Cliente de 

riscos e negócios (“Programa de Garantia de Chargeback de Fraude”), conforme previsões 

constantes do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE RISCO DE 

TRANSAÇÕES (“Contrato de Análise de Risco”), registrado em cartório e disponível em 

www.pagar.me, ao qual o Cliente deverá aderir integralmente; ou pode contratar o sistema 

antifraude de terceiro, desde que esteja na lista de sistemas antifraude de terceiros homologados 

pelo Pagar.me. 

 

54. Se optar por aderir ao Programa de Garantia de Chargeback de Fraude, o Cliente pagará os 

valores acordados no instrumento de proposta comercial ou em comunicação por escrito entre 

Cliente e Pagar.me, ou ainda no Termo de Aceite do Contrato de Análise de Risco, nas condições 

http://www.pagar.me/
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nele estabelecidas. A adesão no Termo de Aceite do Contrato de Análise de Risco ou a 

ocorrência da primeira análise da primeira Transação do Cliente, por parte do Pagar.me, o que 

ocorrer primeiro, implica a concordância do Cliente com todos os termos e condições do 

Contrato de Análise de Risco. 

 

55. Se o sistema antifraude de terceiro homologado pelo Pagar.me contratado pelo Cliente não 

identificar risco de chargeback e sugerir a aprovação da transação, mas o setor de análise 

de risco do Pagar.me indicar risco, prevalecerá a opinião da análise de risco do Pagar.me 

e a TRANSAÇÃO NÃO SERÁ APROVADA. 

 

DOS PROCEDIMENTOS DE CHARGEBACK E DE ESTORNO 

 

56. São aplicáveis ao Cliente as regras de chargeback estipuladas pelas credenciadoras, conforme 

contratos de credenciamento (que o Cliente declara conhecer), os quais podem ser verificados 

nos sites das credenciadoras. Também se aplicam ao Cliente as regras estipuladas pelas 

instituições financeiras vinculadas às transações realizadas por meio de boleto bancário. 

 

57. Qualquer chargeback ou estorno será DEBITADO na Conta Pagar.me do Cliente, mesmo 

na hipótese de que, após o Comprador noticiar o chargeback ao Emissor, o Cliente tenha 

apresentado documentos comprobatórios da não ocorrência do chargeback e o Emissor 

tenha considerado que tais documentos eram insuficientes para a reversão do chargeback. 

 

58. O Pagar.me debitará na Conta Pagar.me do Cliente o montante equivalente às contestações de 

recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço contra o Cliente. 

 

59. O Cliente, em decorrência de sua política interna de relacionamento com o Comprador ou por 

imposição da legislação consumerista (v. g., falha operacional, arrependimento do Comprador 

em até 7 (sete) dias após a entrega do produto em caso de compra não presencial etc.), poderá 

dar ordem de estorno na dashboard ou na API do Pagar.me. O estorno constará na próxima 

fatura do Comprador. 

 

60. Se o Cliente tiver solicitado saque e, após a solicitação, ocorrer estorno ou chargeback que 

tenha o condão de deixar a Conta Pagar.me do Cliente com saldo disponível negativo, o 
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Pagar.me não concretizará a operação de saque ou a fará até o ponto em que o saldo seja zero, 

observando a necessidade de que o saldo disponível não se torne negativo. 

 

61. Se, após a completa extinção da relação contratual entre as Partes, surgir algum chargeback, 

estorno ou processo judicial ou administrativo, ele será de responsabilidade única e exclusiva 

do Cliente. 

 

62. Se o índice de chargeback do Cliente ULTRAPASSAR o equivalente a 1%, ele PAGARÁ 

o quanto disposto neste contrato, além do custo de R$ 99,00 (noventa e nove reais) para 

cada chargeback que exceder a porcentagem estipulada nesta cláusula. 

 

DA RESERVA DE SEGURANÇA 

 

63. O Pagar.me poderá manter um VALOR MÍNIMO MENSAL DE RESERVA (“Reserva 

de Segurança”) na Conta Pagar.me do Cliente, com o objetivo de mitigar eventual alto 

nível de risco operacional ou financeiro associado com base nos registros de chargebacks 

relacionados ao Cliente, bem como com fundamento na somatória de tudo o que for 

relativo a processo administrativo ou judicial de responsabilidade do Cliente que tenha se 

voltado contra o Pagar.me, de sorte que tais recursos, calculados na forma da cláusula 

seguinte, ficarão indisponíveis para movimentação.  

 

64. A Reserva de Segurança será composta: 

 

I.pelo valor correspondente à soma de tudo o que for relacionado a processo administrativo ou 

judicial de responsabilidade (nos termos da Lei ou deste contrato) do Cliente que tenha se 

voltado contra o Pagar.me nos 3 (três) meses imediatamente anteriores à apuração; 

 

a. Ainda que o valor previsto no inciso I tenha sido totalmente saldado e assumido pelo 

Cliente, ele permanecerá como referência para fins de determinação do montante a compor 

a reserva de segurança. 

 

II.pela soma das porcentagens relativas ao índice de chargeback de cada um dos 3 (três) meses 

imediatamente anteriores à apuração, sendo que tal porcentagem total será aplicada sobre o 
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valor total das transações daquele respectivo mês. Os recursos destinados à reserva de segurança 

ficarão indisponíveis ao Cliente pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data 

da respectiva apuração. 

 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

65. O Cliente se compromete a observar integralmente a legislação nacional aplicável, as normas e 

políticas de uso, segurança e privacidade do Pagar.me e de seus parceiros comerciais, 

disponibilizadas no site do Pagar.me. 

 

66. O Cliente autoriza, para todos os fins, o Pagar.me  a: (i) coletar, (ii) armazenar (em bancos de 

dados próprios ou não, utilizando-os para fins de aperfeiçoar estratégias de prevenção à fraude), 

e/ou (iii) analisar detalhadamente os dados de qualquer Transação, bem como dos Compradores 

e do próprio Cliente. O Cliente declara, para todos os fins e efeitos, que obteve a autorização 

dos Compradores para que suas informações sejam coletadas, armazenadas, analisadas e/ou 

compartilhadas com o Pagar.me, empresas integrantes do seu grupo econômico e/ou terceiros 

indicados pela Pagar.me para prestar as obrigações assumidas neste Contratos. O Pagar.me se 

compromete a adotar os melhores esforços no tratamento dos dados coletados, utilizando-os nos 

limites apresentados neste Contrato. 

 

67. Em caso de solicitação do Cliente, o Pagar.me se obriga a fazer, para o meio de pagamento 

concorrente do Pagar.me indicado pelo Cliente (desde que o meio de pagamento indicado 

observe o padrão PCI), a portabilidade dos cartões de crédito relativos às atividades do Cliente, 

ou do(s) outro(s) recebedor(es) a este relacionado(s), armazenados no Pagar.me. 

 

68. O Cliente autoriza, de forma geral e irrestrita, o Pagar.me a: (a) investigar qualquer ação 

suspeita do Cliente relacionadas à (a) conivência com fraudes; (b) conluio com fraudadores; (c) 

ações fraudulentas; e (d) qualquer ação suspeita que possa vir a causar perdas, danos ou qualquer 

tipo de prejuízo ao Pagar.me, às Credenciadoras ou às Bandeiras; e, sendo a ação suspeita 

constatada, o Pagar.me poderá suspender instantaneamente todos os serviços relacionados a este 

instrumento, incluindo, mas não se limitando, ao programa de garantia de chargeback de fraude, 

sob pena da cobrança de todos os valores garantidos, até a data da constatação da conduta 

irregular, retroativamente. 
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69. O Pagar.me pode SUSPENDER IMEDIATAMENTE a disponibilização de todas as 

funcionalidades da solução de pagamentos, se suspeitar que as atividades do Cliente ou 

do(s) outro(s) recebedor(es) são ilícitas, direta ou indiretamente, ou se suspeitar que, em 

razão de variáveis de risco, o Cliente, nos 6 (seis) meses seguintes, poderá sofrer elevado 

índice de estorno e/ou carga de chargebacks que faça o índice de chargeback superar 1% 

(um por cento). 

 

Parágrafo único. Após a suspensão, o Pagar.me enviará comunicado ao Cliente, expondo 

as razões para as suas suspeitas. O Cliente terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do comunicado, para respondê-lo, aduzindo suas razões e, se for o caso, 

propondo soluções para os eventuais problemas. Depois da resposta ou de sua ausência, o 

Pagar.me, se satisfeito, comunicará ao Cliente o desbloqueio da solução de pagamentos ou, 

se não satisfeito com a resposta (ou sua ausência), a denúncia do contrato. 

 

70. O Cliente é integralmente responsável pelo seu login e senha, os quais deve manter em sigilo. 

 

71. O Cliente se compromete a instalar e manter atualizados softwares anti-spywares, anti-vírus e 

outros que objetivem evitar a violação do computador que acessará o software de solução de 

pagamentos do Pagar.me. 

 

72. Se o Pagar.me constatar a existência de dados cadastrais incorretos relacionados ao 

Cliente e este se recusar a enviar os documentos solicitados para a solução da divergência, 

a Conta Pagar.me do Cliente PODE SER BLOQUEADA, não assistindo ao Cliente direito 

de indenização. 

 

73. É de exclusiva responsabilidade do Cliente possuir equipamentos de informática, assim como 

conexão de acesso à internet em condições adequadas ao bom desempenho do objeto deste 

contrato. 

 

74. O Pagar.me não se responsabiliza pela criação e segurança do ambiente virtual do Cliente. 
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75. O Pagar.me não se responsabiliza por eventuais descontinuidades provenientes dos 

fornecedores de meios de pagamento, como adquirentes de cartão de crédito, gateways 

intermediários, agentes financeiros ou bancos, entre outros. 

 

76. O Pagar.me não se responsabiliza por quaisquer reclamações em decorrência da não aprovação 

dos pedidos suspeitos de fraude pelo sistema antifraude. 

 

77. O Pagar.me NÃO SE RESPONSABILIZA pelo não recebimento do valor de vendas, 

efetuadas pela internet (dentro ou fora de ambiente de marketplace), que sofreram 

chargeback. 

 

78. O Pagar.me PODE RETER todo e qualquer valor que o Cliente tiver a receber se, a juízo 

do Pagar.me, houver alto nível de risco operacional ou de crédito associado ao desempenho 

do Cliente, à sua Conta Pagar.me ou a qualquer das transações relacionadas a este ou ao(s) 

outro(s) recebedor(es). 

 

79. O Cliente SE COMPROMETE A ISENTAR O PAGAR.ME de todo e qualquer processo 

judicial e/ou administrativo relacionado às atividades do Cliente (vez que este é o único 

responsável pelo que oferece no mercado) ou dos demais recebedores (se se tratar de 

marketplace), tais como atraso na postagem do produto, atraso na entrega do produto, 

entrega de produto com defeito ou divergência, desistência da compra etc. O Cliente se 

compromete a reparar integralmente eventuais danos imputados ao Pagar.me, garantido 

o direito de regresso deste em relação àquele. 

 

80. Nenhuma das Partes ficará responsável pelos danos moral e/ou material comprovadamente 

ocasionados pelos empregados, prepostos e/ou terceiros sob responsabilidade da outra Parte. 

 

81. O Cliente se compromete a reparar o Pagar.me por eventuais prejuízos decorrentes de multas 

e/ou penalidades aplicadas pelos agentes do mercado de cartões de pagamento (credenciadoras, 

Bandeiras e emissores) ou por autoridades governamentais, em virtude de atos ou fatos do 

Cliente. 
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82. O Pagar.me PODE UTILIZAR os recursos existentes na Conta Pagar.me do Cliente, bem 

como destinar eventuais créditos do Cliente ao pagamento de condenações judiciais ou 

administrativas e/ou à prestação de garantias de responsabilidade do Cliente. 

 

83. O Pagar.me PODERÁ DEBITAR da Conta Pagar.me (ainda que esta esteja ou venha a se 

tornar negativa) do Cliente todos os custos, inclusive com advogados, que tiver para a 

defesa dos interesses do Pagar.me em processo judicial ou administrativo em que 

Comprador ou recebedor relacionado à transação do Cliente demande o Pagar.me, de 

acordo com a tabela de honorários advocatícios da OAB/SP, sem prejuízo de cobrar do 

Cliente valor superior, de acordo com a complexidade da demanda. 

 

84. Durante a vigência deste contrato e pelo período de um ano após o seu encerramento, o Cliente 

não poderá contratar qualquer funcionário ou parceiro do Pagar.me. Para os fins desta cláusula, 

contratar significa empregar, bem como ofertar ou propor a qualquer pessoa contratação como 

empregado, diretor, subcontratado ou prestador de serviços independente. A violação desta 

obrigação sujeitará o Cliente a pagar ao Pagar.me, a título de prefixação de perdas e danos, o 

valor equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração anual bruta que o funcionário ou 

parceiro assediado ganha ou ganhava no relacionamento com o Pagar.me. 

 

DA CESSÃO DE CRÉDITO E DE CONTRATO 

 

85. O Cliente não poderá ceder este contrato nem direito dele decorrente, como também não poderá 

ceder eventuais valores positivos contidos em sua Conta Pagar.me, sem o prévio consentimento 

por escrito do Pagar.me. O Pagar.me, por sua vez, poderá ceder a terceiro este contrato ou 

qualquer direito ou obrigação dele decorrente. 

 

DA REMUNERAÇÃO 

 

86. O Cliente pagará ao Pagar.me o disposto na proposta comercial em contrapartida à 

disponibilização de todas as funcionalidades da solução de pagamentos de transações 

comerciais. 
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87. O Pagar.me poderá REAJUSTAR a remuneração, informando o Cliente por e-mail 

(cadastrado na dashboard do Pagar.me) sobre o reajuste, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias corridos, contados do envio do e-mail. Caso o Cliente não concorde com as 

novas condições de remuneração poderá denunciar o contrato. 

 

Parágrafo único. A. não denúncia do contrato pelo Cliente no prazo referido no caput, 

importará em concordância com os novos níveis de remuneração. 

 

88. O Cliente OUTORGA DE MODO IRREVOGÁVEL, até a extinção deste contrato, 

poderes específicos ao Pagar.me para a contratação e fiscalização, por conta e ordem do 

Cliente, das credenciadoras que participam da cadeia de pagamentos. 

 

§ 1º. A remuneração cobrada pela credenciadora contratada é de responsabilidade 

integral do Cliente, o qual autoriza a retenção pela credenciadora de sua remuneração 

antes de esta enviar o dinheiro ao Pagar.me. 

 

§ 2º. Após o envio do dinheiro pela credenciadora ao Pagar.me, este reterá o valor de sua 

remuneração e, então, o resultado será o valor líquido. 

 

DO INADIMPLEMENTO 

 

89. Caso ocorra um estorno ou chargeback de uma transação de pagamento realizada a partir 

da conta de pagamento do Cliente e o cliente não tenha saldo em conta de pagamento 

suficiente para arcar com tal estorno ou chargeback, o Pagar.me arcará com tal estorno 

ou chargeback e terá o direito de SUSPENDER IMEDIATAMENTE todas as 

funcionalidades da solução de pagamentos.  

  

90. O Pagar.me poderá adotar todas as medidas judiciais e/ou extrajudiciais competentes para a 

recuperação de seu crédito, inclusive comunicar a inadimplência do Cliente às empresas de 

proteção ao crédito. Não obstante, as Partes concordam que o valor da dívida do Cliente sofrerá 

incidência de correção monetária de acordo com a variação do Índice de Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), bem como a incidência de juros pro rata diei de 1% (um por cento) 

ao mês. 



 

 

- 27 - 

 

 

DA DURAÇÃO E DA DENÚNCIA DO CONTRATO 

 

91. O contrato tem duração por tempo indeterminado. 

 

92. As Partes poderão denunciar o contrato a qualquer momento, sem necessidade de motivação e 

sem nenhum ônus, mediante notificação escrita por qualquer meio entregue à outra Parte. 

 

Parágrafo único. A denúncia se opera a partir do recebimento da notificação de denúncia pela 

Parte denunciada. 

 

93. Não assiste à Parte denunciada DIREITO DE INDENIZAÇÃO em razão de eventual dano 

decorrente da denúncia. 

 

94. A partir do recebimento da notificação de denúncia pela Parte denunciada, os efeitos contratuais 

permanecerão apenas e tão-somente em relação às transações, anteriores ao recebimento da 

notificação, que ainda não foram liquidadas total ou parcialmente e em relação a eventual 

procedimento de chargeback ou de estorno (“Período de Transição”), sendo que o Pagar.me 

deixará de disponibilizar ao Cliente a solução de pagamentos para novas transações. 

 

Parágrafo único. O período de transição terá DURAÇÃO MÍNIMA de 3 (três) meses, 

contados do recebimento da notificação de denúncia pela Parte denunciada. 

 

95. A partir do recebimento da notificação de denúncia pela Parte denunciada, o Pagar.me 

manterá, na Conta Pagar.me do Cliente, o montante equivalente ao valor mínimo determinado 

de acordo com os critérios previstos na reserva de denúncia, adiante estabelecida, que 

permanecerá retido, de maneira que tais recursos ficarão indisponíveis para movimentação do 

Cliente até o fim do período de transição, devolvendo-se ao Cliente o saldo disponível positivo 

eventualmente existente na Conta Pagar.me no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar do 

término do período de transição. 

 

96. A reserva de denúncia será utilizada para atender aos procedimentos de chargeback ou de 

estorno, inclusive para pagamento a Compradores do Cliente, ou de (Compradores) do(s) 
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outro(s) recebedor(es) a este relacionado(s), e será composta por 5% (cinco por cento) da média 

da somatória dos valores líquidos do Cliente dos 3 (três) meses imediatamente anteriores à data 

de recebimento da notificação de denúncia do contrato pela Parte denunciada. 

 

DA CONFIDENCIALIDADE 

 

97. O Cliente se obriga a manter estrita confidencialidade sobre as Informações Confidenciais e a 

empregar os mesmos meios que utiliza para proteção de suas próprias informações 

confidenciais, bem como a exigir que as pessoas por elas envolvidas no desenvolvimento do 

objeto do presente instrumento respeitem a confidencialidade destas informações, podendo o 

Pagar.me exigir que o Cliente obtenha destes terceiros acordos de confidencialidades nos 

mesmos moldes desta cláusula, antes de sua divulgação. 

 

98. As Informações Confidenciais somente poderão ser divulgadas a terceiros envolvidos no 

desenvolvimento do objeto deste instrumento na estrita medida em que se fizer necessária tal 

divulgação. 

 

99. . Não é considerada Informação Confidencial aquela que (i) estiver em domínio público antes 

de sua obtenção pelo Cliente; (ii) cair em domínio público em decorrência de publicação ou de 

qualquer outra forma autorizada pelo Pagar.me; (iii) legitimamente já era conhecida pelo 

Cliente antes de sua revelação; e (iv) não puder causar qualquer tipo de prejuízo ao Pagar.me, 

se divulgada. 

 

100. O Cliente se compromete a (i) não utilizar as Informações Confidenciais para quaisquer outros 

fins que não aqueles relacionados ao objeto deste instrumento; (ii) não utilizar, reter ou duplicar 

as Informações Confidenciais para a criação de qualquer arquivo, lista ou banco de dados de sua 

utilização particular ou de terceiros, exceto quando autorizada prévia e expressamente pelo 

Pagar.me; (iii) não modificar ou adulterar, por qualquer forma, as Informações Confidenciais, 

bem como não subtrair ou adicionar qualquer elemento a estas informações; (iv) manter os 

materiais que contenham ou relacionem-se às Informações Confidenciais arquivados sob a 

classificação de “confidencial”, em áreas de acesso restrito, de forma a evitar o seu acesso, 

extravio, utilização, reprodução ou revelação a terceiros estranhos a este instrumento; (v) manter 

as Informações Confidenciais contidas em seus computadores ou em qualquer outro tipo de 
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hardware protegidas por senha de acesso pessoal, disponibilizadas exclusivamente às pessoas 

envolvidas no objeto deste instrumento. 

 

101.  O Cliente reconhece que o Pagar.me poderá compartilhar e utilizar as Informações 

Confidenciais de propriedade do Cliente com seus parceiros, prestadores de serviço e quaisquer 

outros membros do seu conglomerado econômico, para fins de avaliação de crédito, verificação 

e gestão de fraudes, modelagens estatísticas de risco, entre outros. 

 

102.  O Cliente compromete-se a comunicar previamente ao Pagar.me a necessidade de divulgação 

das Informações Confidenciais em razão de cumprimento de determinação judicial ou de 

qualquer órgão público. 

 

103.  O Cliente declara-se ciente e concorda que o Pagar.me preste informações, inclusive as 

Informações Confidenciais, em cumprimento de lei, de atos normativos e/ou requisições de 

autoridades e órgãos governamentais ou mesmo das regras da indústria de Cartões. 

 

104.  O Cliente se compromete a, no caso da divulgação não autorizada de quaisquer Informações 

Confidenciais, comunicar imediatamente o Pagar.me, especificando os atos praticados para 

corrigir a causa de tal acesso não autorizado, bem como a defender e fazer valer em favor do 

Pagar.me, se necessário, judicialmente, todos os direitos por esta detidos, decorrentes deste 

instrumento ou previstos em lei, e a compensá-la por quaisquer danos oriundos de tal 

divulgação. 

 

105.  O Cliente obriga-se a cumprir todos os requerimentos de segurança da informação definidos 

pelo Pagar.me, pelos Instituidores de Arranjo de Pagamento e/ou pelo PCI council, conforme 

versão mais atualizada disponível, renovando as certificações de acordo com os prazos 

estabelecidos pelas referidas normas, devendo armazenar somente as Informações 

Confidenciais necessárias para a operação. 

 

106.  O Cliente é responsável pela segurança de todas as informações fornecidas ao Pagar.me, bem 

como por qualquer uso não autorizado dessas informações, independente se esse uso não 

autorizado for feito pelo Cliente ou qualquer outro terceiro que teve acesso à informação por 

ato do Cliente. 
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107.  O Cliente aceita e concorda que representantes do Pagar.me, das demais empresas integrantes 

do seu conglomerado econômico, e/ou dos seus subcontratados/parceiros, poderão inspecionar, 

mediante indicação e notificação prévia, suas dependências, livros e registros, hardwares e 

softwares, com o fim específico de verificar se as Informações Confidenciais são seguramente 

armazenadas e processadas. 

 

108. O dever contratual de confidencialidade das Informações Confidenciais permanecerá em vigor 

durante a vigência deste instrumento e pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar de seu término, sem 

prejuízo de o dever legal de confidencialidade permanecer em vigor por prazo indeterminado. 

 

109. Em caso de violação desta sessão DA CONFIDENCIALIDADE caberá indenização por 

perdas e danos a ser apurada judicialmente. 

 

DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

 

110. Qualquer aviso, requisição, comunicação ou interpelação relacionada a este contrato, a seus 

aditivos e a proposta comercial deverá ser efetuada por escrito, por meio físico ou por 

eletrônico (e-mail). 

 

111. As mensagens em meio físico deverão ser enviadas, com comprovante de recebimento, para o 

endereço da Parte destinatária cadastrado no preâmbulo do contrato. 

 

§ 1º. A Parte que tiver alterado o endereço, físico ou eletrônico, cadastrado no preâmbulo 

do contrato deverá comunicar imediatamente o novo endereço à outra Parte. Até que seja 

feita essa comunicação, serão válidos e eficazes os avisos, as comunicações, as notificações 

e as interpelações enviadas ao endereço cadastrado no preâmbulo do contrato. 

 

§ 2º. Só será eficaz contra o Pagar.me a alteração de endereço, físico ou eletrônico (e-mail), 

feita pelo Cliente em seus cadastros na dashboard do Pagar.me. 

 

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
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112. Qualquer alteração no contrato deve ser comunicada ao Cliente por e-mail ou mediante 

disponibilização da alteração no site da Pagar.me (após seu registro), passando a vigorar 

7 (sete) dias corridos após o seu envio/disponibilização. Caso o Cliente não concorde com 

as modificações, poderá denunciar o contrato. 

 

Parágrafo único. A não denúncia do contrato pelo Cliente no prazo referido no caput 

importará em concordância com a(s) alteração(ões) contratual(is). 

 

113. O Cliente autoriza que todos os dados processados pelo software sejam armazenados e 

transferidos para o banco de dados do Pagar.me. 

 

114. O Pagar.me tem autorização geral e irrestrita para utilizar o nome, logomarca, marca e símbolos 

do Cliente em seu site e nos seus materiais de divulgação publicitária. 

 

115. Em nenhuma hipótese, a omissão ou tolerância de qualquer das Partes em exigir o estrito 

cumprimento das obrigações ora contratadas ou em exercer qualquer direito decorrente deste 

contrato constituirá novação, transação ou renúncia e, tampouco, afetará o direito da referida 

Parte de, a qualquer tempo, exigir o cumprimento das obrigações e/ou exercer seus direitos 

oriundos deste contrato. 

 

116. A inexistência, invalidade ou ineficácia de quaisquer disposições deste contrato não prejudicará 

as demais cláusulas. Caso qualquer disposição seja invalidada, no todo ou em parte, considerar-

se-á o contrato como modificado com a exclusão ou a modificação, na extensão necessária da 

disposição inexistente, inválida ou ineficaz, de modo a manter a higidez deste contrato e, na 

medida do possível, preservar a intenção original das Partes. 

 

117. O instrumento de proposta comercial é parte integrante deste contrato. 

 

§ 1º. Se existir conflito entre o contrato e a proposta comercial, prevalecerá o disposto no 

contrato. 

 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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118. A legislação brasileira é a aplicável ao contrato, a seu(s) aditivo(s) e à(s) proposta(s) 

comercial(is) a ele vinculada(s). 

 

DO FORO 

 

119. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo-SP para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste 

contrato. 

 

*** 
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ANEXO I – CONTRATO PAGAR.ME 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE PROMESSA DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS 

CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS 

 

 

[página intencionalmente deixada em branco – começa na próxima página] 
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CONDIÇÕES GERAIS DE PROMESSA DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS 

CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS 

 

 

O TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (“Fundo” ou 

“Cessionário”), inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(“CNPJ/MF”) sob o nº 26.287.464/0001-14, registrado na Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”), constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela Instrução CVM nº 356, de 17 

de dezembro de 2001, conforme alterada (“Instrução CVM 356/01”), e representado na forma do 

Regulamento do Fundo (“Regulamento”), por sua instituição administradora, OLIVEIRA TRUST 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 7, Sala 201, Barra da 

Tijuca, CEP 22640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, devidamente autorizada 

pela CVM para o exercício profissional de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários 

pelo Ato Declaratório CVM nº 6696, de 21 de fevereiro de 2002 (a “Administradora”), neste ato 

representada na forma de seu Estatuto Social, resolve estabelecer as condições gerais para as cessões 

de direitos creditórios que poderão ser realizadas de tempos em tempos pelos Estabelecimentos 

Credenciados que tenham aderido ao "Contrato de Solução de Pagamentos de Transações Comerciais" 

da Pagar.me, originalmente registrado em 09 de março de 2017, no 4º Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos de São Paulo/SP, sob o nº. 5.316.122 (“Contrato de Credenciamento”), conforme 

aditado ou substituído de tempos em tempos, por meio do presente instrumento de Condições Gerais 

de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças (“Condições Gerais de 

Cessão”), que será regido pelas cláusulas e condições a seguir: 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) em decorrência das Transações de Pagamento realizadas entre os Cedentes e Usuários-Finais, 

os Cedentes, de tempos em tempos, detêm Direitos Creditórios em face da Pagar.me, oriundos da 

aquisição, pelos Usuários-Finais, de bens ou serviços oferecidos pelos Cedentes, quando da utilização 

de Instrumentos de Pagamento de qualquer Bandeira e Emissor; 

 

(ii) os Cedentes poderão, a seu exclusivo critério, ofertar e ceder ao Fundo os Direitos Creditórios 

que estejam em conformidade com os Critérios de Elegibilidade, conforme disciplina o Regulamento 
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do Fundo, o Contrato de Credenciamento e este instrumento de Condições Gerais de Cessão, com o 

intuito de adiantar recebíveis de titularidade do Cedente; 

 

(iii) cada um dos Cedentes possui uma conta de pagamento junto à Pagar.me, constituída nos 

termos da Circular nº 3.680, de 4 de novembro de 2013, conforme alterada (“Conta de Pagamento”); 

 

(iv) a Pagar.me é uma instituição de pagamento que atua como emissor de moeda eletrônica, nos 

termos na Circular do BACEN nº 3.683, de 4 de novembro de 2013, conforme alterada, podendo 

gerenciar as Contas de Pagamento e disponibilizar transações de pagamento com base em moeda 

eletrônica aportada nessas contas, convertendo tais recursos, conforme a solicitação dos Cedentes, em 

moeda física ou escritural.  

 

(v) o Fundo, por sua vez, deseja adquirir os respectivos Direitos Creditórios dos Cedentes, desde 

que atendidos, de forma cumulativa, todos os Critérios de Elegibilidade, conforme disciplina o 

Regulamento do Fundo e este instrumento de Condições Gerais de Cessão; 

 

(vi) os Cedentes, por meio de cada Formalização Eletrônica de Cessão realizada por meio do 

Sistema Pagar.me, cederão ao Fundo os Direitos Creditórios especificados na respectiva Formalização 

Eletrônica de Cessão, nos termos dos artigos 286 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, conforme alterada (o “Código Civil”), com tudo o que tais Direitos Creditórios representam; 

 

(vii) o Custodiante prestará os serviços de custódia para o Fundo, conforme previstos no artigo 38 

da Instrução CVM 356/01, incluindo a verificação do cumprimento dos Critérios de Elegibilidade; 

 

(viii) conforme disposto neste instrumento de Condições Gerais de Cessão, os Direitos Creditórios 

são oriundos de Transações de Pagamento realizadas por Usuários-Finais, quando da utilização de 

Instrumentos de Pagamento de qualquer Bandeira e de qualquer Emissor, nos Estabelecimentos 

Credenciados, operacionalizados pelo Sistema Pagar.me; 

 

(ix) os Cedentes são e serão até o momento da cessão, os únicos e legítimos proprietários dos 

Direitos Creditórios Elegíveis; e 

 

(x) para os fins do presente instrumento de Condições Gerais de Cessão, toda e qualquer referência 

ao Fundo também deverá ser interpretada como uma referência à Administradora, na qualidade de 
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representante do Fundo. 

 

Todos os termos e expressões, iniciados por letras maiúsculas, em sua forma singular ou plural, 

utilizados no presente instrumento e seus anexos, e neles não definidos, têm os respectivos significados 

que lhes são atribuídos no Anexo I a este instrumento de Condições Gerais de Cessão. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DA CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS 

 

1.1. Os Cedentes, mediante a oferta de Direitos Creditórios, nos termos da Cláusula 1.1.2(i) abaixo, 

uma vez concluída a Formalização Eletrônica de Cessão, cederão e transferirão ao Fundo, de tempos 

em tempos, em caráter definitivo e sem qualquer coobrigação ou responsabilidade pela solvência do 

Devedor, durante o prazo de duração do Fundo, os Direitos Creditórios existentes, válidos, eficazes, 

livres e desimpedidos, detidos contra o Devedor, em decorrência de Transações de Pagamento 

realizadas por Usuários-Finais com a utilização de Instrumentos de Pagamento, operacionalizados pelo 

Sistema Pagar.me. 

 

1.1.1. O Fundo terá a faculdade de adquirir os Direitos Creditórios ofertados pelos Cedentes 

nos termos deste instrumento de Condições Gerais de Cessão, do Contrato de Credenciamento 

e da Formalização Eletrônica de Cessão, de forma a cumprir com a sua política de 

investimento, conforme descrito no Regulamento. 

 

1.1.2. Os Direitos Creditórios a serem cedidos ao Fundo, observado o disposto na 

Cláusula 1.2 abaixo, deverão obedecer aos Critérios de Elegibilidade, a serem verificados e 

validados pelo Custodiante. Todos e quaisquer Direitos Creditórios oferecidos pelos Cedentes, 

operacionalizados e representados pela Pagar.me, ao Fundo deverão observar, individualmente 

e de forma cumulativa, aos seguintes critérios, os quais deverão ser verificados e confirmados 

pelo Custodiante, na forma prevista no Capítulo Cinco do Regulamento, sem prejuízo de 

outros critérios que venham a ser estipulados no Regulamento do Fundo (“Critérios de 

Elegibilidade”):  

 

(i) os Direitos Creditórios deverão ser colocados à disposição pelos respectivos Cedentes 

para venda, por meio de qualquer canal de comunicação disponibilizado pela 
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Pagar.me, que o representará na qualidade de mandatário para fins da cessão; 

 

(ii) os Direitos Creditórios deverão ser provenientes de Transações de Pagamento 

realizadas por Usuários-Finais utilizando-se de Instrumentos de Pagamento, 

operacionalizados pelo Sistema Pagar.me para a aquisição de bens, produtos e 

serviços ofertados pelos respectivos Cedentes; 

 

(iii) os Direitos Creditórios deverão ser expressos em moeda corrente nacional; e 

 

(iv) a taxa de desconto aplicada no valor dos Direitos Creditórios que resulta no Preço de 

Aquisição deverá ser equivalente a, no mínimo, o valor equivalente ao Benchmark 

Sênior acrescido do Spread, sendo certo que a Taxa DI utilizada para o cálculo do 

Benchmark Sênior será a Taxa DI do Dia Útil imediatamente anterior da data de 

aquisição de Direitos Creditórios. Caso, por qualquer motivo, a Taxa DI de 

determinado Dia Útil imediatamente anterior à data de aquisição de Direitos 

Creditórios não tenha sido divulgada, será utilizada a Taxa DI divulgada no segundo 

Dia Útil imediatamente anterior da data de aquisição de Direitos Creditórios. 

 

1.1.3. O critério indicado na Cláusula 1.1.2(iv) acima será verificado e validado pelo Custodiante 

por arquivo de oferta de Direitos Creditórios enviados pelo respectivo Cedente ao Custodiante, 

e caso seja verificado o não atendimento ao critério de elegibilidade, todos os Direitos 

Creditórios constantes do respectivo arquivo serão rejeitados pelo Fundo, por instrução do 

Custodiante. Nessa hipótese, a Cedente terá a opção de enviar o arquivo (alterando o Preço de 

Aquisição, que pode ser feito mediante alteração da quantidade de Direitos Creditórios 

ofertados do respectivo arquivo)e submetê-lo novamente ao Fundo para validação, pelo 

Custodiante, para a aquisição dos Direitos Creditórios pelo Fundo, nos termos deste 

instrumento de Condições Gerais de Cessão. 

 

1.2. Os Direitos Creditórios Cedidos ficarão vinculados a estas Condições Gerais de Cessão, em 

caráter irrevogável e irretratável, observadas as disposições aplicáveis desta Cláusula Primeira. 

 

1.3. Os Cedentes não responderão pela solvência do Devedor, na qualidade de devedor dos Direitos 

Creditórios Cedidos, mas apenas pela boa formalização, correta constituição, existência, liquidez e 

certeza destes Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo, nos termos deste instrumento de Condições 
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Gerais de Cessão. 

 

1.3.1. A Administradora e o Custodiante não respondem pela solvência, originação, validade, 

existência, liquidez, certeza e exequibilidade dos Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo. 

 

1.4. Pela cessão dos Direitos Creditórios, o Fundo pagará o Preço de Aquisição, no mesmo dia da 

efetivação de cada Formalização Eletrônica de Cessão (a “Data de Pagamento do Preço de 

Aquisição”). O Preço de Aquisição indicado na respectiva Formalização Eletrônica de Cessão, será 

acordado com o respectivo Cedente, representado pela Pagar.me, nos termos do Contrato de 

Credenciamento, ao tempo de cada cessão segundo critérios e parâmetros de mercado vigentes à época. 

O Fundo e o respectivo Devedor do Direito Creditório Cedido, em conjunto, deverão celebrar o 

Instrumento de Aceite, de modo que o respectivo Devedor declare ciência do valor devido oriundo dos 

Direitos Creditórios Cedidos em um determinado Dia Útil pelos respectivos Cedentes ao Fundo. 

 

1.5. Na Data de Pagamento do Preço de Aquisição, o Preço de Aquisição será pago ao Cedente, 

pelo Fundo, por intermédio do Agente de Liquidação, por meio de Transferência Eletrônica Disponível 

– TED ou outros mecanismos de transferência equivalentes, à conta indicada pelo Agente de 

Liquidação, o qual receberá referido valor por conta e ordem do Cedente, nos termos da Cláusula 1.5.1 

abaixo, sendo que o crédito do valor correspondente ao Preço de Aquisição será realizado mediante 

emissão de moeda eletrônica e depósito da referida moeda eletrônica emitida na respectiva Conta de 

Pagamento do Cedente. 

 

1.5.1. O Agente de Liquidação receberá o Preço de Aquisição na condição de fiel depositário, nos 

termos do Artigo 627 e ss. do Código Civil.  

 

1.5.2. O lastro das Contas de Pagamento ficará custodiado em domicílio bancário do Agente de 

Liquidação, nos termos da Circular do BACEN nº 3.681 de 2013. Dessa forma, o Pagar.me 

deve manter recursos líquidos correspondentes ao valor do saldo das moedas eletrônicas 

mantidas nas Contas de Pagamento, acrescido dos saldos de moedas eletrônicas em trânsito 

entre Contas de Pagamento no Agente de Liquidação. 

 

1.5.3. A qualquer momento os Cedentes poderão solicitar a transferência dos valores constantes em 

moeda eletrônica na Conta de Pagamento do Cedente mantida junto ao Agente de Liquidação 

para uma conta bancária indicada pelo Cedente, momento em que se dará a conversão de 
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moeda eletrônica para moeda escritural ou física. 

 

1.5.4. A liquidação financeira das operações realizadas entre o Fundo e os respectivos Cedentes 

estará plenamente configurada mediante crédito em moeda eletrônica na Conta de Pagamento 

do Cedente, independente do momento em que o Cedente optar por converter os recursos para 

moeda escritural ou física. 

 

1.6. Nos termos dos artigos 287 e 893 do Código Civil e conforme estabelecido neste instrumento, 

a cessão, pelo Cedente, dos Direitos Creditórios ao Fundo, abrangerá não somente os Direitos 

Creditórios como também tudo que os Direitos Creditórios representam, inclusive reajustes 

monetários, juros e encargos, bem como todos os direitos, ações, coobrigações e garantias assegurados 

ao Cedente por força dos Direitos Creditórios, nos termos dos Documentos Comprobatórios. 

 

1.7. Na hipótese de inexistência dos Direitos Creditórios Cedidos em virtude de má formalização 

ou vício, dos respectivos Documentos Comprobatórios ou Documentos Adicionais, na forma do artigo 

295 do Código Civil Brasileiro (incluindo a hipótese de ocorrência de Chargeback), o Devedor sub-

rogar-se-á em todo e qualquer direito detido pelo Fundo contra os Cedentes, na forma prevista no 

Contrato de Credenciamento, para restituição dos respectivos valores, na medida em que realizar o 

pagamento do referidos Direitos Creditórios Cedidos ao Fundo. Desta forma, na qualidade de sub-

rogado, o Devedor permanece com a obrigação de honrar com o pagamento do valor de face 

originalmente cedido ao Fundo pela Cedente, de forma a manter indene os Cotistas do fundo pela 

ocorrência das hipóteses previstas na presente Cláusula. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DA COBRANÇA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS 

 

2.1. Os Direitos Creditórios Cedidos, nos termos estabelecidos neste instrumento de Condições 

Gerais de Cessão, da respectiva Formalização Eletrônica de Cessão e do Instrumento de Aceite, 

pertencerão ao Fundo a partir da data de efetivação da respectiva Formalização Eletrônica de Cessão 

e o Fundo terá o direito de cobrar e receber quaisquer Direitos Creditórios Cedidos, agindo por sua 

conta própria ou por meio de terceiros. 

 

2.2. Nos termos do Artigo 38, inciso VII da Instrução CVM 356/01, o Custodiante será responsável 
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por cobrar e receber, em nome do Fundo, os valores relativos aos Direitos Creditórios Cedidos em suas 

respectivas datas de vencimento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO DOS DIREITOS 

CREDITÓRIOS 

 

3.1. Como regra geral, cada operação de cessão de Direitos Creditórios Elegíveis ao Fundo será 

considerada formalizada e regular após (i) a efetivação da Formalização Eletrônica de Cessão; (ii) 

celebração (mediante assinatura física ou digital) do Instrumento de Aceite pelo respectivo Devedor 

em conjunto com o Fundo; e (iii) pagamento pelo Fundo do Preço de Aquisição. 

 

3.1.1. A Pagar.me encaminhará diariamente à Administradora e ao Custodiante o Arquivo Eletrônico 

Analítico por meio eletrônico a cada Instrumento de Aceite celebrado, identificando 

pormenorizadamente os Direitos Creditórios Cedidos. 

 

3.2. Todos os pagamentos relacionados aos Direitos Creditórios deverão ser realizados pelo 

Devedor por meio da compensação e liquidação financeira dos pagamentos dos Direitos Creditórios 

ao Fundo, que serão realizados na conta mantida pelo Fundo no Banco Bradesco (237), Agência 2373-

6, nº 7561-2, ou em outra conta de titularidade do Fundo, desde que previamente indicada pelo Fundo 

ao Devedor, por escrito (a “Conta Autorizada do Fundo”), inclusive quando o pagamento ocorrer 

em decorrência da realização de esforços de cobrança, judicial e/ou extrajudicial, de acordo com a 

legislação aplicável, para o recebimento de parte e/ou da totalidade dos pagamentos referentes a tais 

Direitos Creditórios.  

 

3.3. Os Cedentes constituem, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, nos termos dos artigos 

684 e 685 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (o Código Civil Brasileiro), a Pagar.me sua 

bastante procuradora para, em seu nome e por sua conta, negociar os termos, ceder e transferir 

definitivamente os Direitos Creditórios ao Fundo, podendo para tanto firmar contratos, instrumentos, 

Termos de Cessão e Instrumento de Aceite e/ou qualquer outro documento, bem como praticar 

quaisquer atos que sejam necessários para formalizar e validar a transferência dos Direitos Creditórios, 

ficando expressamente prevista a dispensa de a Pagar.me prestar contas para os Cedentes, nos termos 

da legislação civil. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
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DAS DECLARAÇÕES 

 

4.1. Os Cedentes, devidamente autorizados na forma de seus atos constitutivos, conforme o caso, 

se responsabilizarão, civil e criminalmente, pela existência, legalidade, legitimidade, veracidade e 

correta formalização dos Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo, nos termos deste instrumento, 

devendo declarar e assegurar, ainda, ao Fundo, ao Custodiante e à Administradora, individualmente, 

na data de formalização de cada Formalização Eletrônica de Cessão, que: 

 

(a) é uma pessoa jurídica ou pessoa física, conforme o caso, validamente registrada, constituída e 

organizada e em funcionamento de acordo com a legislação da República Federativa do Brasil 

e regulamentação aplicáveis em vigor; 

 

(b) estas Condições Gerais de Cessão, a assunção e o cumprimento das obrigações delas 

decorrentes, em especial as relativas à cessão e transferência dos Direitos Creditórios, não 

dependem de quaisquer autorizações dos seus órgãos deliberativos e executivos (assembleia 

geral, conselho de administração e diretoria), assim como de qualquer deliberação prévia de 

acionistas exigível por força de acordos de acionistas, eventualmente arquivados em sua sede, 

tendo sido satisfeitos, dessa forma, todos os requisitos legais e estatutários necessários para 

tanto; 

 

(c) estas Condições Gerais de Cessão, a assunção e o cumprimento das obrigações delas 

decorrentes não acarretam, direta ou indiretamente, no descumprimento, total ou parcial, de 

(i) quaisquer contratos, instrumentos ou documento, de qualquer natureza, firmados 

anteriormente à data da oferta dos Direitos Creditórios nos termos deste instrumento, dos quais 

seja parte ou aos quais estejam vinculados, a qualquer título, quaisquer dos bens corpóreos, 

incorpóreos, tangíveis, intangíveis, móveis ou imóveis de sua propriedade, em especial os 

Direitos Creditórios; (ii) qualquer norma legal ou regulamentar a que o Cedente, ou quaisquer 

dos bens corpóreos, incorpóreos, tangíveis, intangíveis, móveis ou imóveis de sua propriedade 

estejam sujeitos; e (iii) qualquer ordem, decisão, ainda que liminar, judicial ou administrativa 

que afete o Cedente, ou quaisquer dos bens corpóreos, incorpóreos, tangíveis, intangíveis, 

móveis ou imóveis de sua propriedade; 

 

(d) os Direitos Creditórios que, por força deste instrumento e de cada Formalização Eletrônica de 

Cessão, são cedidos ao Fundo, são de sua legítima e exclusiva titularidade, existentes, válidos, 

eficazes, livres, desimpedidos e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições 

ou fatos impeditivos de qualquer natureza, que, de qualquer modo, possam obstar a cessão e o 
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pleno exercício, pelo Fundo, das prerrogativas decorrentes da titularidade dos Direitos 

Creditórios adquiridos nos termos deste instrumento e de cada Formalização Eletrônica de 

Cessão, inclusive com relação a terceiros, não sendo objeto de nenhuma outra alienação, 

penhor, cessão ou transferência, compromisso de alienação e/ou oneração;  

 

(e) não tem conhecimento, na presente data, de ações pessoais ou reais de natureza cível, 

comercial, fiscal ou trabalhista, instituídas em face do Cedente em qualquer tribunal no Brasil 

ou no exterior e que envolvam ou tenham por objetivo os Direitos Creditórios, de forma que 

possam obstar a cessão e o pleno exercício, pelo Fundo, das prerrogativas decorrentes da 

titularidade dos Direitos Creditórios adquiridos nos termos deste instrumento e de cada 

Formalização Eletrônica de Cessão; 

 

(f) a cessão e a transferência de Direitos Creditórios, nos termos deste instrumento e de cada 

Formalização Eletrônica de Cessão, não estabelecem, direta ou indiretamente, qualquer 

relação de consumo ou comercial entre o Cedente e o Fundo ou entre o Cedente, o Custodiante 

e/ou a Administradora; e 

 

(g) que não está sob intervenção e que não tem conhecimento de qualquer processo que possa 

acarretar sua insolvência, falência, intervenção ou liquidação, judicial ou extrajudicial ou 

procedimento similar. 

 

4.2. A Administradora, devidamente autorizada na forma do Regulamento, declara e assegura, em 

nome do Fundo e, conforme o caso, devidamente autorizada na forma de seu estatuto social, em seu 

próprio nome, que: 

 

(a) o Fundo é uma comunhão de recursos validamente constituída sob a forma de condomínio 

fechado, na forma da Resolução CMN 2.907 e da Instrução CVM 356/01; 

 

(b) este instrumento e a assunção e o cumprimento das obrigações deste decorrentes, assim como 

dos demais instrumentos legais relacionados com a cessão e aquisição de Direitos Creditórios 

ora avençada, estão devidamente autorizados pelo Regulamento, sendo que este instrumento 

e a assunção e o cumprimento das obrigações dele decorrentes não acarretam, direta ou 

indiretamente, o descumprimento, total ou parcial, de (i) quaisquer contratos, de qualquer 
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natureza, firmados anteriormente à data de oferta dos Direitos Creditórios nos termos deste 

instrumento, dos quais o Fundo e/ou a Administradora seja parte; (ii) qualquer norma legal ou 

regulamentar a que o Fundo e/ou a Administradora, ou quaisquer dos bens corpóreos, 

incorpóreos, tangíveis, intangíveis, móveis ou imóveis de sua propriedade estejam sujeitos; e 

(iii) qualquer ordem, decisão, ainda que liminar, judicial ou administrativa que afete a 

Administradora; 

 

(c) encontra-se técnica e operacionalmente habilitado e autorizado a prestar os serviços de 

administração do Fundo, contando com todos os sistemas necessários ao pleno e satisfatório 

exercício de suas funções, nos termos do Regulamento, dos demais documentos relacionados 

ao Fundo e da legislação aplicável; e 

 

(d) não está sob intervenção e que não tem conhecimento de qualquer processo que possa acarretar 

sua insolvência, falência, intervenção ou liquidação, judicial ou extrajudicial ou procedimento 

similar. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DOS CEDENTES 

 

5.1. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas nos termos deste instrumento, os Cedentes 

expressamente obrigar-se-ão, quando de cada cessão de Direitos Creditórios Elegíveis ao Fundo, a:  

 

(a) adotar todas as providências ao seu alcance para manter válidas e eficazes as declarações 

contidas na Cláusula Quarta acima, e a manter o Fundo informado, podendo tais comunicações 

serem feitas por meio da Pagar.me, na qualidade de mandatária do Cedente, conforme disposto 

na Cláusula 3.3 acima, de qualquer ato ou fato que possa afetar a validade de qualquer das 

referidas declarações, adotando as medidas cabíveis para sanar ou evitar a invalidade de 

qualquer declaração; e 

 

(b) informar imediatamente à Administradora, podendo tais comunicações serem feitas por meio 

da Pagar.me, na qualidade de mandatária do Cedente, acerca da ocorrência de qualquer 

inadimplemento com relação a este instrumento. 

 



 

 

- 44 - 

 

5.1.1. As obrigações previstas nesta Cláusula para as quais não tenha sido estabelecido prazo 

específico serão exigíveis no prazo de 2 (dois) Dias Úteis, contado do recebimento, pelo Cedente, de 

comunicação enviada por meio da Pagar.me, na qualidade de mandatária do Cedente, pela 

Administradora ou pelo Fundo, nos termos da Cláusula Décima abaixo, exigindo o cumprimento da 

respectiva obrigação. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DA EXTINÇÃO 

 

6.1. A eventual extinção deste instrumento de Condições Gerais de Cessão não eximirá o Cedente 

do integral e pontual cumprimento das obrigações assumidas nos termos deste instrumento com relação 

aos Direitos Creditórios cedidos anteriormente à data de sua extinção, inclusive o disposto na Cláusula 

5.1 acima, ou que se tornem exigíveis em razão da extinção deste instrumento, assim como não 

prejudicará o direito do Fundo de exigir, por todos os meios estabelecidos nos referidos instrumentos 

contratuais, o cumprimento de tais obrigações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS PENALIDADES 

 

7.1. O inadimplemento pelo Fundo de quaisquer das obrigações de pagamento previstas neste 

instrumento caracterizará, de pleno direito, independentemente de qualquer aviso, notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, a mora da Parte inadimplente, sujeitando os montantes em atraso 

a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária com base no IPC/FGV ou, na 

falta deste, outro índice que legalmente o substitua, calculados pro rata temporis desde a data em que 

o pagamento era devido até o seu integral recebimento pela Parte credora.  

 

7.1.1. Não serão penalizáveis quaisquer atrasos que decorram de falhas de sistema, os quais, não 

obstante, deverão diligenciar para a imediata correção de tais falhas, ficando ressalvado que 

a Administradora e/ou o Custodiante estarão sujeitos às penalidades previstas neste Contrato 

caso tais falhas persistam por mais de 1 (um) Dia Útil, contados a partir da data prevista para 

cumprimento da obrigação. 
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7.2. O inadimplemento, por parte do Cedente, por 

dolo ou culpa, de qualquer das obrigações de dar, fazer ou não fazer assumidas nos termos deste 

instrumento e de cada Formalização Eletrônica de Cessão, do qual tenha sido notificado para 

regularizar e não o faça no prazo estabelecido neste instrumento, ou assinado na respectiva notificação 

e/ou aviso, prazo este que, em nenhuma hipótese, será inferior a 2 (dois) Dias Úteis, ou, ainda, a 

identificação, pelo Fundo, de que qualquer declaração prestada pelo Cedente é falsa, incorreta, errada, 

imprecisa ou incompleta, obrigará o Cedente ao ressarcimento das perdas e danos incorridos pelo 

Fundo em decorrência de tal inadimplemento e/ou falsidade, incorreção, erro, imprecisão ou 

incompletude de declaração.  

 

7.2.1. O Cedente ficará isento de tal penalidade no caso de inadimplementos que decorram de atrasos 

por parte do Devedor e/ou falhas de sistemas da Administradora, do Custodiante e/ou da 

Pagar.me.  

 

CLÁUSULA OITAVA 

DA CONFIDENCIALIDADE 

 

8.1. O Cedente, o Fundo, a Administradora e demais Partes aqui mencionadas obrigam-se a manter 

em sigilo e respeitar a confidencialidade dos dados e informações, verbais ou escritas, relativos às 

operações e negócios das outras Partes (incluindo, sem limitação, todos os segredos e/ou informações 

financeiras, operacionais, econômicas, técnicas e jurídicas), dos contratos, pareceres e outros 

documentos, bem como de quaisquer cópias ou registros dos mesmos, contidos em qualquer meio 

físico e/ou eletrônico a que a referida Parte obrigada tiver acesso em virtude deste instrumento 

(“Informações Confidenciais”), ficando desde já estabelecido que (i) as Informações Confidenciais 

somente poderão ser divulgadas a seus sócios, administradores, procuradores, consultores, prepostos 

e empregados, presentes ou futuros, que precisem ter acesso às Informações Confidenciais em virtude 

do cumprimento das obrigações estabelecidas neste instrumento (“Representantes”); e (ii) que a 

divulgação a terceiros, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente, no 

Brasil ou no exterior, por qualquer meio, de quaisquer Informações Confidenciais dependerá de prévia 

e expressa autorização, por escrito, da parte titular das respectivas Informações Confidenciais. 

 

8.2. O Cedente, o Fundo, a Administradora e demais Partes aqui mencionadas comprometem-se a 

não utilizar qualquer das Informações Confidenciais em proveito próprio ou de quaisquer terceiros e 

responsabilizam-se pela violação das obrigações previstas nesta Cláusula por parte de quaisquer dos 
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Representantes. 

 

8.3. Caso qualquer das Partes ou qualquer de seus Representantes sejam obrigados, em virtude de 

lei, de decisão judicial ou por determinação de qualquer autoridade governamental, a divulgar 

quaisquer das Informações Confidenciais, tal Parte, sem prejuízo do atendimento tempestivo à 

determinação legal ou administrativa, deverá, exceto no caso em que seja impedida em decorrência de 

determinada ordem judicial ou norma, comunicar imediatamente as outras Partes a respeito dessa 

obrigação, de modo que as Partes, se possível e em mútua cooperação, possam intentar as medidas 

cabíveis, inclusive judiciais, para preservar as Informações Confidenciais. Caso as medidas tomadas 

para preservar as Informações Confidenciais não tenham êxito, deverá ser divulgada somente a parcela 

das Informações Confidenciais estritamente necessária à satisfação do dever legal e/ou cumprimento 

de ordem judicial ou de qualquer autoridade competente de divulgação das informações. 

 

8.4. Excluem-se do compromisso de confidencialidade aqui previsto as informações: (i) 

disponíveis para o público de outra forma que não pela divulgação destas por qualquer das Partes ou 

por qualquer de seus Representantes; e (ii) que comprovadamente já eram do conhecimento de uma 

ou de todas as Partes ou de qualquer de seus Representantes antes da referida Parte obrigada ou seus 

Representantes terem acesso em função deste instrumento. 

 

8.5. O dever de confidencialidade previsto nesta Cláusula remanescerá ao término da vigência 

deste instrumento entre um determinado Cedente e o Fundo pelo prazo de 2 (dois) anos, estando seu 

descumprimento sujeito ao disposto neste instrumento a qualquer tempo durante a vigência do prazo 

ora referido, inclusive após a extinção ou a resolução deste instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA 

DAS COMUNICAÇÕES 

 

9.1. Todos os documentos, comunicações, consentimentos, notificações, solicitações e outras 

formas de comunicação relativos ao presente instrumento ao Fundo, à Administradora e/ou ao 

Custodiante serão realizados por escrito e serão enviados por correspondência eletrônica ou entregues 

nos termos deste instrumento, devendo ser encaminhados para o seguinte endereço ou e-mail:  

 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

S.A.  
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Av. das Américas, nº 3434, sala 201, Grupo 205, Barra da Tijuca 

CEP 22640-102 - Rio de Janeiro – RJ 

At.: Sr. Alan Najman / José Alexandre Costa de Freitas 

E-mail: ger1.fundos@oliveiratrust.com/ 

alan.najman@oliveiratrust.com.br/alexandre.freitas@oliveiratrust.com.br 

Telefone: (21) 3514-0000 

 

Com cópia para: 

 

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. 

Rua Fidêncio Ramos, nº 308, Torre A, conjunto 91, Vila Olímpia 

CEP 04551-902 - São Paulo – SP 

At.: Sr. André Hirata / Leonardo Frisso 

E-mail: tesouraria@pagar.me 

Telefone: (11) 2129-3195 

 

9.2. Todas as comunicações, cartas ou notificações enviadas ao Fundo nos termos deste 

instrumento devem ser emitidas com cópia para a Administradora com “Aviso de Recebimento” 

expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (“A.R.”), ou por e-mail com comprovante 

de recebimento, para o e-mail indicado na Cláusula 9.1 acima, sob pena de não serem consideradas 

recebidas pelo Fundo.  

 

9.3. Os documentos e as comunicações, assim como os meios físicos que contenham documentos 

ou comunicações, serão considerados recebidos quando entregues, sob protocolo ou mediante A.R., 

nos endereços acima, ou quando da confirmação do recebimento da transmissão via e-mail ou outro 

meio de transmissão eletrônica. Para os fins desta Cláusula, será considerada válida a confirmação do 

recebimento via fac-símile ou via e-mail ainda que emitida pela Parte que tenha transmitido a 

mensagem, desde que o comprovante tenha sido expedido a partir do equipamento utilizado na 

transmissão e que de tal equipamento constem informações suficientes à identificação do emissor e do 

mailto:ger1.fundos@oliveiratrust.com
mailto:/%20alan.najman@oliveiratrust.com.br/
mailto:/%20alan.najman@oliveiratrust.com.br/
mailto:alexandre.freitas@oliveiratrust.com.br
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destinatário da comunicação, bem como da data do envio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. O Cedente e o Fundo reconhecem que estas Condições Gerais de Cessão, em conjunto com a 

respectiva Formalização Eletrônica de Cessão, constituem título executivo extrajudicial para todos os 

fins e efeitos do artigo 784, inciso III, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (o 

“Código de Processo Civil”), reconhecendo, desde já, a liquidez e certeza de quaisquer obrigações 

pecuniárias previstas neste instrumento que venham a ser cobradas por meio de processo de execução 

por quantia certa contra devedor solvente. 

 

10.2. Todas as disposições contidas neste instrumento que se caracterizem como obrigação de fazer 

ou não fazer a ser cumprida pelo Fundo deverão ser consideradas, salvo referência expressa em 

contrário, como de responsabilidade exclusiva da Administradora e/ou do Custodiante. 

 

10.2.1. O presente instrumento de Condições Gerais de Cessão substitui qualquer acordo verbal ou 

escrito anterior entre as Partes e deve ser regido em conformidade com o Contrato de 

Credenciamento. 

 

10.3. Observados os prazos estabelecidos neste instrumento, e exceto se previsto de maneira diversa 

neste instrumento, as obrigações de fazer e não fazer aqui previstas serão exigíveis no prazo de 1 (um) 

Dia Útil contado do recebimento, pelas partes, da notificação que constituir a respectiva Parte em mora, 

ficando facultada à Parte credora a adoção das medidas judiciais necessárias (i) à tutela específica; ou 

(ii) à obtenção do resultado prático equivalente, por meio das medidas a que se refere o parágrafo 1º 

do artigo 536 do Código de Processo Civil. 

 

10.4. As Partes desde já expressamente reconhecem que o comprovante de recebimento da 

notificação mencionada na Cláusula 10.3 acima, acompanhado dos documentos que a tenham 

fundamentado, será bastante para instruir o pedido de tutela específica da obrigação descumprida. 

 

10.5. O presente instrumento vigorará pelo prazo de duração do Fundo, ficando ressalvado o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
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disposto nas Cláusulas Sexta, Sétima e Oitava acima, bem como as hipóteses de liquidação antecipada 

do Fundo previstas no Regulamento. 

 

10.6. Toda e qualquer modificação deste instrumento somente será válida e eficaz se feita por escrito 

e registrada em competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos, sendo que todos os custos 

decorrentes deste instrumento para sua perfeita formalização, conforme estabelecido em lei, inclusive 

registro, serão de responsabilidade e deverão ser pagos pelo Fundo. 

 

10.7. Exceto pelas relações comerciais e obrigacionais ora estabelecidas, este instrumento não cria 

nem estabelece qualquer relação comercial e/ou de exclusividade entre o Cedente, o Fundo, e demais 

instituições envolvidas. 

 

10.8. Exceto conforme expressamente previsto neste instrumento, este instrumento em caráter é 

irrevogável e irretratável, obrigando-se os Cedentes e o Fundo ao seu fiel, pontual e integral 

cumprimento, por si e seus sucessores, a qualquer título.  

 

10.9. Os anexos a este instrumento (“Anexos”) são dele parte integrante e inseparável. Em caso de 

divergência entre o teor e/ou sua interpretação do instrumento e de seus Anexos, prevalecerão as 

disposições deste instrumento, dado o caráter complementar dos Anexos. Reconhecem as Partes a 

unicidade e incindibilidade das disposições do instrumento e dos Anexos, que deverão ser 

interpretados de forma harmônica e sistemática, tendo como parâmetro a natureza do negócio 

celebrado entre as Partes. 

 

10.10. Se, em decorrência de qualquer decisão judicial irrecorrível, qualquer disposição ou termo 

deste instrumento for declarada nula, inválida, inexigível ou for anulável, tal nulidade, invalidade, 

inexequibilidade ou anulabilidade não prejudicará a vigência das demais cláusulas deste instrumento 

não atingidas pela declaração de nulidade, invalidade, inexequibilidade ou anulabilidade. 

 

10.11. A tolerância e as concessões recíprocas entre as Partes terão caráter eventual e transitório e 

não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remissão, perda, modificação, redução 

ou ampliação de qualquer direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos a qualquer 

das Partes nos termos deste instrumento, assim como, quando havidas, o serão, expressamente, sem o 

intuito de novar as obrigações aqui previstas. 
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10.12. O presente instrumento constitui o único e integral acordo entre as Partes acerca dos direitos 

e obrigações nele estabelecidos, substituindo todos os outros documentos, cartas, memorandos ou 

propostas entre as Partes, bem como os entendimentos orais mantidos entre as mesmas, anteriores à 

presente data. 

 

10.13. Salvo disposição em contrário prevista neste instrumento, é expressamente vedada a cessão a 

terceiros, por qualquer das Partes, dos direitos e obrigações nele previstos. 

 

10.14. As Partes declaram, conjunta e expressamente, que o presente instrumento é estabelecido 

respeitando-se os princípios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e firme manifestação de 

vontade das partes e em perfeita relação de equidade. 

 

10.15. Observados os termos e as condições contidos no presente instrumento, o Cedente, o 

Custodiante e o Fundo acordam em envidar seus melhores esforços de modo a adotar ou garantir a 

adoção das medidas ou dos atos que venham a ser necessários ou convenientes de acordo com a 

legislação aplicável de modo a cumprir e observar o disposto no presente instrumento. 

 

10.16. Os títulos e cabeçalhos contidos no presente instrumento visam exclusivamente à referência e 

não deverão afetar os direitos das partes do presente instrumento. 

 

10.17. O presente Contrato será regido e interpretado em conformidade com as leis da República 

Federativa do Brasil. 

 

10.18. As Partes neste ato elegem o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa 

exclusão de qualquer outro, ainda que privilegiado, como competente para dirimir quaisquer dúvidas 

e/ou questões oriundas deste instrumento ou das Formalizações Eletrônicas de Cessão. 

 

 

São Paulo, 23 de agosto de 2018. 
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(restante da página intencionalmente deixado em branco) 
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ANEXO I 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Os termos e expressões, em maiúscula, em sua forma singular ou plural, utilizados no presente 

instrumento e seus Anexos e neles não definidos têm o mesmo significado que lhes é atribuído no 

Regulamento e nas definições abaixo: 

 

  

Administradora 

 

significa a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade devidamente autorizada 

pela CVM a administrar fundos de investimento e gerir carteiras de valores 

mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 6.696, de 21 de fevereiro de 

2002, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 36.113.876/0001-91, com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das 

Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 201, CEP 22640-100, Barra da Tijuca. 

 

Agente de 

Liquidação 

significa a Pagar.me, na condição de agente de liquidação contratado pelo 

Fundo, nos termos do Contrato de Agente de Liquidação. 

  

Anexos significa os anexos a este instrumento, dele partes integrantes e 

inseparáveis. 

  

BACEN Significa o Banco Central do Brasil. 

 

A.R. 

 

tem o significado previsto na Cláusula 9.2 deste instrumento de Condições 

Gerais de Cessão. 

 

Arquivo Eletrônico será o arquivo que será elaborado pela Pagar.me sempre que houver cessão 

de Direitos Creditórios ao Fundo e encaminhado ao Administrador e ao 
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Analítico Custodiante, em meio eletrônico, no layout previamente acordado entre a 

Pagar.me, o Administrador e o Custodiante, conforme modelo constante 

do Anexo II. O Arquivo Eletrônico Analítico individualizará de forma 

analítica os Direitos Creditórios Cedidos. 

 

Bandeiras significa as instituições responsáveis por arranjos de pagamento 

(instituidoras de arranjos de pagamento) e, quando for o caso, pelo uso da 

marca associada ao arranjo de pagamento, detentoras dos direitos de 

propriedade e/ou franqueadoras de suas marcas e logotipos que identificam 

os Instrumentos de Pagamento, as quais são responsáveis por regulamentar 

e fiscalizar a emissão dos Instrumentos de Pagamento, o credenciamento 

de Estabelecimentos Credenciados, o uso e padrões operacionais e de 

segurança, nos termos da regulamentação aplicável. 

  

Cartão significa o instrumento de pagamento apresentado sob a forma de cartão 

plástico ou virtual, com funções de crédito e/ou débito, entre outras, 

emitido pelo Emissor e dotado de número próprio, código de segurança, 

nome do Usuário-Final (portador do Instrumento de Pagamento), prazo de 

validade e logomarca das Bandeiras, marcas, nomes ou logomarcas 

admitidas no Sistema Pagar.me, instrumento este utilizado em Transações 

de Pagamento no referido sistema.  

  

Cedentes significa os Estabelecimentos Credenciados que, de tempos em tempos, e 

a seu exclusivo critério, cedem a totalidade ou parte de seus respectivos 

Direitos Creditórios ao Fundo e, para tanto, tenham realizado e/ou venham 

a realizar Formalização(ões) Eletrônica(s) de Cessão com o Fundo, 

representados por sua mandatária Pagar.me, nos termos da Cláusula 3.3. 

 

Cessionário significa o Fundo. 

  

Chargeback significa a contestação de Transação(ões) de Pagamento, seja no todo ou 
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em parte, por parte de Usuários-Finais e/ou Devedor(es), que poderá 

resultar na não realização do repasse ou no estorno do(s) crédito(s) 

correspondente(s) efetuado(s) ao(s) respectivo(s) Cedente(s). 

 

CMN significa o Conselho Monetário Nacional. 

 

Código Civil  

 

significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, ou 

qualquer norma que venha a substituí-la. 

 

Código de Processo 

Civil 

significa a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, com suas alterações 

posteriores. 

 

  

Conta Autorizada do 

Fundo 

 

significa a conta corrente mantida pelo Fundo na qual: (i) o Devedor 

efetuará a liquidação dos Direitos Creditórios Cedidos; e (ii) serão 

depositados os recursos provenientes da liquidação dos Direitos 

Creditórios Inadimplidos. 

 

Condições Gerais de 

Cessão 

significa este instrumento de “Condições Gerais de Promessa de Cessão e 

Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, bem como seus 

respectivos aditamentos a serem registrados no competente Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos, que tem por objeto estabelecer as 

condições gerais da promessa de cessão dos Direitos Creditórios Elegíveis, 

por parte dos Cedentes, ao Fundo. 

 

Contrato de Agente 

de Liquidação 

significa o “Contrato de Prestação de Serviços de Agente de Liquidação 

de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado entre o 

Administrador, em nome do Fundo e o Agente de Liquidação, com a 

interveniência do Custodiante para regular a prestação, pelo Agente de 

Liquidação, dos serviços de liquidação e compensação dos Direitos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
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Creditórios Cedidos, bem como seus respectivos aditamentos. 

 

Contrato de 

Credenciamento 

significa o "Contrato de Solução de Pagamentos de Transações 

Comerciais" da Pagar.me, originalmente registrado em 09 de março de 

2017, no 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo/SP, 

sob o nº. 5.316.122, conforme aditado e/ou substituído de tempos em 

tempos, por meio do qual os Estabelecimentos Credenciados aderem aos 

termos e condições gerais da prestação de serviços prestados pela 

Pagar.me aos Estabelecimentos Comerciais, bem como outorgam poderes 

à Pagar.me para formalizar, em nome dos Estabelecimentos Credenciados, 

a cessão de Direitos Creditórios Elegíveis ao Fundo. 

  

Critérios de 

Elegibilidade 

 

significa os critérios que todo e qualquer Direito Creditório deverá atender 

cumulativamente para que possa ser adquirido pelo Fundo, conforme 

definido na Cláusula 1.1.2 deste instrumento de Condições Gerais de 

Cessão. 

 

Custodiante significa a Administradora. 

 

CVM 

 

significa a Comissão de Valores Mobiliários. 

 

Data de Pagamento 

do Preço de 

Aquisição 

significa a data na qual é realizado o pagamento do Preço de Aquisição 

pelos Direitos Creditórios Elegíveis aos respectivos Cedentes, sendo 

creditados tais valores aos Cedentes na Conta de Pagamento, conforme 

previsto nestas Condições Gerais de Cessão. 

 

Devedor significa a Pagar.me. 

 

Dia Útil significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado 
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nacional. 

 

Direitos Creditórios significa os direitos creditórios de tempos em tempos detidos pelos 

Estabelecimentos Credenciados, originários de Transações de Pagamento 

realizadas pelos Usuários-Finais com a utilização de Instrumentos de 

Pagamento, operacionalizadas pelo Sistema Pagar.me, para a aquisição de 

bens ou serviços nos Estabelecimentos Credenciados, devidos pelo 

Devedor. 

 

Direitos Creditórios 

Cedidos 

significa os Direitos Creditórios Elegíveis cujo valor financeiro do crédito 

é confirmado pelo Devedor de maneira consolidada por vencimento e 

sacado, ao Fundo na forma dessas Condições Gerais de Cessão e do 

Contrato de Credenciamento, observados os Critérios de Elegibilidade e a 

Política de Investimento do Fundo, cedidos pelos Cedentes ao Fundo, nos 

termos do Contrato de Credenciamento, dessas Condições Gerais de 

Cessão e Formalização(ões) Eletrônica(s) de Cessão e demais Documentos 

Comprobatórios. 

  

Direitos Creditórios 

Cedidos 

Inadimplidos 

 

significa os Direitos Creditórios Cedidos cujos respectivos Devedores 

estejam em atraso no cumprimento de suas respectivas obrigações 

contratuais. 

 

Direitos Creditórios 

Elegíveis 

significa os Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de 

Elegibilidade. 

 

Documentos 

Adicionais 

são (a) os registros eletrônicos, padronizados pelo Sistema Pagar.me 

preenchidos pelos Estabelecimentos Credenciados por meio de 

equipamentos e/ou software de processamento de informações (POS - 

points of sale, PDV – pontos de venda ou equipamento com tecnologia 

semelhante), que se conecte à rede do Sistema Pagar.me e que realize a 

captura de Transações de Pagamento, entre outras funções; (b) as ligações 
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telefônicas gravadas e/ou e-mails dos Estabelecimentos Credenciados para 

a Pagar.me, com objetivo de solicitar a antecipação dos valores referentes 

às Transações de Pagamento; e (c) outros documentos, adicionais aos 

Documentos Comprobatórios, que poderão ser necessários em discussões 

sobre a existência e exequibilidade dos Direitos Creditórios Cedidos. 

 

Documentos 

Comprobatórios 

significa os documentos comprobatórios do lastro dos Direitos Creditórios, 

cujo processo de originação compete aos Estabelecimentos Credenciados, 

e que compreendem, conjuntamente: (a) os Contratos de Credenciamento 

e seus respectivos aditamentos; (b) as Condições Gerais de Cessão; (c) os 

Relatórios Consolidados de Cessão gerados pelo Custodiante diariamente 

ao final do dia, contendo as cessões realizadas ao Fundo no dia (sendo essa 

a forma de validação dos mesmos), e cujo conteúdo será aprovado pela 

Pagar.me; e (d) outros documentos adicionais que poderão ser necessários 

em discussões sobre a existência e exequibilidade, total ou parcialmente, 

dos Direitos Creditórios Cedidos bem como a titularidade dos 

Estabelecimentos Credenciados com relação a estes. 

 

Emissores significa as Pessoas (instituições financeiras e/ou instituições de 

pagamento) devidamente autorizadas pelo BACEN e licenciadas pelas 

Bandeiras a emitir moeda eletrônica e/ou Instrumentos de Pagamento 

(inclusive Cartões), com validade no Brasil, nos termos da legislação 

aplicável do CMN e BACEN. 

 

Estabelecimentos 

Credenciados 

significa os estabelecimentos comerciais ou profissionais autônomos, 

localizados no Brasil, devidamente credenciados pela Pagar.me e que 

tenham aderido e anuído ao Contrato de Credenciamento com a Pagar.me 

e aos termos e condições do presente instrumento por meio do Contrato de 

Credenciamento. 
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Formalização 

Eletrônica de Cessão 

significa os registros gerados eletronicamente pelo Sistema Pagar.me que 

identificam a cessão dos Direitos Creditórios Cedidos pelos Cedentes ao 

Fundo, a partir do pedido de cessão de Direitos Creditórios Elegíveis por 

Estabelecimentos Credenciados nos termos das Condições Gerais de 

Cessão e do Contrato de Credenciamento, sendo certo que a Formalização 

Eletrônica da Cessão deverá conter elementos suficientes para 

identificação dos Direitos Creditórios Cedidos, quais sejam: (i) valor do 

Direito Creditório Cedido; (ii) data de vencimento; e (iii) valor do Preço 

de Aquisição. 

 

Fundo significa o TAPSO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, 

constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pelo seu 

Regulamento, sendo disciplinado pela Resolução CMN 2.907, pela 

Instrução CVM 356/01 e pelas demais disposições legais e regulamentares 

que lhe forem aplicáveis. 

 

Informações 

Confidenciais 

 

tem o significado previsto na Cláusula 8.1 deste instrumento de Condições 

Gerais de Cessão. 

 

Instrução CVM 

356/01 

 

significa a Instrução nº 356, emitida pela CVM em 17 de dezembro de 

2001, conforme alterada, que regulamenta a constituição e o 

funcionamento dos fundos de investimento em direitos creditórios e dos 

fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos 

creditórios. 

  

Instrumento de 

Aceite 

é o “Instrumento de Aceite” elaborado substancialmente na forma prevista 

do Anexo III deste instrumento de Condições Gerais de Cessão, no qual o 

respectivo Devedor declara ciência do valor devido oriundo dos Direitos 

Creditórios Cedidos em um determinado Dia Útil pelos respectivos 

Cedentes (representados por sua mandatária Stone, Pagar.me e/ou, e, 

conforme o caso, um Devedor Autorizado) ao Fundo, diariamente, na 

forma estabelecida no Regulamento. 
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Instrumentos de 

Pagamento 

significa todo(s) e qual(is)quer dispositivo(s), conjunto(s) de 

procedimentos (incluindo, mas não se limitando a instrumento(s) físico(s) 

ou eletrônico(s) com funções de pagamento, inclusive Cartões), que 

venha(m) a ser aceito(s) em Transações de Pagamento no Sistema 

Pagar.me. 

 

Pagar.me significa a PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., sociedade anônima com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio 

Ramos, nº 308, Torre A, conjunto 91, Vila Olímpia, CEP 04551-902, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.727.053/0001-74. 

 

Parte e/ou Partes significa, individualmente ou em conjunto, o Cedente e o Fundo. 

  

Pessoa significa qualquer pessoa física ou jurídica, sociedade, associação, joint 

venture, sociedades anônimas, fundos de investimento, organizações ou 

entidades sem personalidade jurídica ou autoridade governamental. 

 

Preço de Aquisição significa, com relação aos Direitos Creditórios, o preço a ser pago pelo 

Fundo a um Cedente em decorrência da aquisição de tais Direitos 

Creditórios, conforme estabelecido nas Formalizações Eletrônicas de 

Cessão, a ser acordado entre o respectivo Cedente e o Fundo ao tempo de 

cada cessão, segundo critérios e parâmetros de mercado vigentes à época, 

levando em conta, dentre outros fatores, o valor dos Direitos Creditórios a 

serem cedidos ao Fundo e o prazo de vencimento dos Direitos Creditórios 

a serem cedidos. 

 

Regulamento significa o regulamento do Fundo, registrado no 1º Oficial de Registro de 

Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro.  
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Relatórios 

Consolidados de 

Cessão 

significa os arquivos diários eletrônicos contendo os Direitos Creditórios 

Cedidos, agrupados por vencimento e montantes. 

  

Representantes significa as pessoas definidas na Cláusula 8.1 deste instrumento. 

 

Resolução CMN 

2.907 

significa a Resolução nº 2.907, expedida pelo Conselho Monetário 

Nacional em 29 de novembro de 2001. 

 

Sistema Pagar.me significa o conjunto de pessoas, tecnologias e procedimentos 

disponibilizados pela Pagar.me, necessários à habilitação de 

Estabelecimentos Credenciados, aceitação dos Instrumentos de 

Pagamento, captura, transmissão, processamento e liquidação das 

Transações de Pagamento e à aceitação e operacionalização de outros 

produtos e serviços relacionados a tais atividades. 

 

Transação de 

Pagamento 

significa a operação de pagamento, pelo Usuário-Final, pela aquisição de 

bens, produtos e/ou serviços junto ao respectivo Estabelecimento 

Credenciado, mediante a utilização de quaisquer Instrumentos de 

Pagamento. 

 

Usuários-Finais significa as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam um Instrumento de 

Pagamento das Bandeiras para a realização de uma Transação de 

Pagamento. 
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ANEXO II 

MODELO DE LAYOUT DO ARQUIVO ELETRÔNICO ANALÍTICO 

 

De Até

MessageType Identificador do tipo de registro N 2 1 2 10

FileID Identificador único do arquivo AN 10 3 12

FileType AN 5 13 17

File Date Data de envio do arquivo N 8 18 25 YYYYMMDD

File Hour Em Branco AN 6 26 31 hhmmss

Blank Em Branco AN 24 32 55

Debtors Legal 

name
Razão social do devedor AN 40 56 95

Ao critério do 

devedor

Debtors 

Document 

number

CNPJ/CPF do devedor N 14 96 109
Ao critério do 

devedor

Fund Legal 

Name
Razão social do fundo AN 40 110 149

Fund Document 

Number
CNPJ do fundo N 14 150 163

Blank Em Branco AN 29 164 192

Posições
Significado TamanhoCampo Regra

Tipo de 

registro

Header de arquivo
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De Até

MessageType Identificador do tipo de registro N 2 1 2 20

StoneCode Identificador do lojista S 32 3 34
A critério do 

devedor

Blanks Campo em branco AN 3 35 37

ConfirmedTransa

ctionId
Identificador único da parcela paga N 32 38 69

Blanks Campo em branco N 5 70 74

Due Date Data de vencimento da parcela N 8 75 82

Formato 

"YYYYMMDD

"

Blanks Campo em branco N 12 83 94

PrePayment 

Operation Date

Data de envio da parcela no arquivo 

PPOS
N 8 95 102

Formato 

"YYYYMMDD

"

Blanks Campo em branco N 1 103 103

Installment 

Number
Número da parcela N 2 104 105

Blanks Campo em branco N 12 106 117

Net Installment 

Amount
Valor da parcela líquido de MDR N 11 118 128

Valor em 

centavos

Blanks Campo em branco N 3 129 131

Installment 

Settled Amount

Valor da parcela líquido de MDR e da 

taxa de RAV
N 11 132 142

Valor em 

centavos

Blanks Campo em branco AN 50 143 192

Detalhe de arquivo

Posições
Campo Significado

Tipo de 

registro
Tamanho Regra
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De Até

MessageType Identificador do tipo de registro N 2 1 2 30

Distinct 

StoneCode 

Quantity

Número de StoneCodes distintos no 

arquivo
N 12 3 14

Blanks Campo em branco AN 3 15 17

Record Quantity
Número de linhas do tipo "Record" no 

arquivo
N 15 18 32

Blanks Campo em branco N 5 33 37

Net Installment 

Amount Sum

Somatório dos valores de "Net 

Installment Amount" do arquivo
N 14 38 51

Blanks Campo em branco AN 5 52 56

Installment 

Settled Amount 

Sum

Somatório dos valores de "Installment 

Settled Amount" do arquivo
N 14 57 70

Blanks Campo em branco AN 5 71 75

Checksum

Hash MD5 de validação da 

integridade do arquivo, baseado nos 

identificadores unicos de parcela

AN 32 76 107
Ao critério do 

devedor

Blanks Campo em branco AN 85 108 192

Trailer do Arquivo

Campo Significado
Tipo de 

registro
Tamanho

Posições
Regra

 

 

N Numérico

NA Alfa numérico

S Alfa numérico e caracteres especiais

Legenda

 



 

 

- 64 - 

 

ANEXO III 

MODELO DE INSTRUMENTO DE ACEITE 

 

Condições Gerais de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças 

 

INSTRUMENTO DE ACEITE Nº [•]  

 

A PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, estado 

de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 308, Torre A, conjunto 91, Vila Olímpia, CEP 04551-902, 

inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 

18.727.053/0001-74, neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem, nos termos das 

Condições Gerais de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças anexa 

ao Contrato de Solução de Pagamentos de Transações Comerciais” disponível no site da Pagar Me 

(www.pagar.me), datado de 07 de março de 2017, registrado em 09 de março de 2017 junto ao 4º 

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital (São Paulo/SP) sob 

o nº. 5.316.122, conforme aditado , na qualidade de única devedora dos Direitos Creditórios 

identificados no Anexo I cedidos pelos Estabelecimentos Credenciados, nesta data, pelo valor total de 

R$ [•] ([•] reais), ao TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

(“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.287.464/0001-14, registrado na Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela Instrução CVM nº 

356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada (“Instrução CVM 356/01”), e pelo Regulamento 

do Fundo, datado de 23 de maio de 2017, conforme alterado, neste ato representado por sua 

administradora, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de 

Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07, sala 201, CEP 22640-102, Barra da Tijuca, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, na condição de administradora e custodiante da carteira 

do Fundo, e, para fins do disposto no art. 290 do Código Civil, declara-se notificada da ocorrência da 

Cessão de Direitos Creditórios ocorrida em [•] de [•] de 20[•], confirma ser a única devedora dos 

referidos Direitos Creditórios Cedidos e confirma, ainda, ter operacionalizado o pagamento do Preço 

de Aquisição a cada um dos Cedentes. 

 

São Paulo, [•] de [•] de 20[•]. 
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____________________________________ 

 

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. 

Devedora dos Direito Creditório Cedidos listados no Anexo I 

 

 

____________________________________ 

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, neste ato 

representado por seu administrador a Oliveira Trust DTVM S.A. 

 

 

Testemunhas: 

 

 

   

Nome:   Nome:  

CPF:   CPF: 

 

(restante da página intencionalmente deixado em branco) 
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ANEXO I 

 

Relação de Direitos Creditórios Cedidos 

 

NOME DO DEVEDOR 
DATA DE 

VENCIMENTO 
VALOR DEVIDO (R$) 

   

 
Total  R$  

 

 

(restante da página intencionalmente deixado em branco) 
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CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTO 

 

 

A PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

18.727.053/0001-74 (“Pagar.me”); e a PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, devidamente qualificada 

e cadastrada no website www.stone.com.br/stonemais (“Cliente”), resolvem instituir as 

cláusulas e condições aplicáveis para o comodato de equipamento. 

 

Pagar.me e Cliente são doravante designados, em conjunto, “Partes” e, individualmente, 

“Parte”. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) O Cliente pretende aderir à solução de pagamento ofertada pela Pagar.me, a qual 

viabilizará a aceitação de Transações realizadas a partir de meios de pagamento 

eletrônicos, tais como cartões de crédito e de débito, de acordo com os termos e 

condições estabelecidos no Contrato de Solução de Pagamentos de Transações 

Comerciais, que se encontra registrado no 4º Oficial de Registro de Títulos e 

Documento e Civil da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o microfilme nº 

5.316.122 em 09 de março de 2017, e alterações e/ou substituições posteriores 

(“Contrato de Solução de Pagamentos”), cuja cópia está disponível no website 

www.stone.com.br/stonemais ; e 

 

(ii) A Pagar.me dará ao Cliente, a título de comodato, de acordo com o termos e condições 

estabelecidos no presente Contrato de Comodato de Equipamento (“Contrato de 

Comodato”), um equipamento e respectivos acessórios de sua propriedade, os quais 

viabilizarão a aceitação de Transações realizadas a partir de meios de pagamento 

eletrônicos e comporão a solução de pagamento (“Equipamento”). 

 

As Partes têm em si, justo e acordado, o presente Contrato de Comodato, que se regerá pelas 

seguintes cláusulas e condições: 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

1.1. As definições constantes do Contrato de Solução de Pagamentos, grafadas em letra 

maiúscula, no singular e plural, nos gêneros masculino ou feminino, conforme o caso, 

são adotadas e aplicáveis ao presente Contrato de Comodato, salvo se expressamente 

indicado nos respectivos documentos. 

 

2. OBJETO 

 

2.1. O presente Contrato de Comodato apresenta por objeto a dação em comodato, pela 

Pagar.me ao Cliente, do Equipamento, cujas especificações técnicas e modelo foram 

indicados no website www.stone.com.br/stonemais e selecionados ao exclusivo 

http://www.stone.com.br/stonemais
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critério do Cliente, com a finalidade exclusiva de viabilizar a aceitação de Transações 

realizadas a partir de meios de pagamento eletrônicos. 

 

2.2. O uso e gozo do Equipamento não poderão ser cedidos, emprestados, locados ou por 

qualquer outra forma transferidos a terceiros, no todo ou em parte, obrigando-se o 

Cliente a zelar e cuidar do Equipamento como se seu fosse e utilizá-lo estritamente em 

suas instalações, no endereço indicado no momento de seu cadastro, sendo que 

eventuais mudanças de local de utilização deverão ser necessariamente precedidas de 

autorização expressa da Pagar.me, sob pena de rescisão imediata do presente 

Contrato de Comodato. 

 

3. TAXA DE ADESÃO 

 

3.1. Em decorrência da adesão à solução de pagamento da Pagar.me, a qual se 

operacionaliza exclusivamente por intermédio do Equipamento objeto do presente 

Contrato de Comodato, o Cliente pagará à Pagar.me uma taxa única de adesão, cujos 

respectivos valor, termos e condições foram oportunamente disponibilizados no 

website www.stone.com.br/stonemais e selecionados pelo Cliente, ao seu exclusivo 

critério, no momento de seu cadastro (“Taxa de Adesão”). 

 

3.2. Eventual atraso no pagamento da Taxa de Adesão, total ou parcial, pelo Cliente à 

Pagar.me, implicará a multa moratória de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor 

devido e não pago, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de 

atualização monetária com base no IPC/FGV, calculados pro rata die, ou na falta deste, 

por outro índice que legalmente o substitua. 

 

3.3. A natureza da Taxa de Adesão se restringe à justa contraprestação pela 

disponibilização da solução de pagamento ao Cliente, de maneira que, em nenhuma 

hipótese, representará, caracterizará ou substituirá a remuneração devida pelo Cliente 

à Pagar.me em virtude da aceitação de Transações realizadas a partir de meios de 

pagamento eletrônicos ou de qualquer outro serviço prestado pela Pagar.me, nos 

termos e condições estabelecidos no Contrato de Solução de Pagamentos e no website 

www.stone.com.br/stonemais . 

 

4. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE 

 

4.1. O Cliente obriga-se, com relação aos Equipamentos, a: 

 

(i) Tornar disponíveis linhas telefônicas e/ou acesso à internet para uso do Equipamento, 

quando for o caso, arcando com as respectivas tarifas e com os custos e despesas de 

funcionamento, relativos ao consumo de energia elétrica e transmissão dos dados; 

 

(ii) Usar adequadamente o Equipamento, respeitando as instruções apresentadas pela 

Pagar.me, e respondendo pelos custos advindos de eventual dano decorrente de uso, 

instalação e/ou manuseio indevidos por seus empregados ou prepostos; 

http://www.stone.com.br/stonemais
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(iii) Manter o Equipamento no endereço indicado no momento de seu cadastro, não 

podendo, sem prévia e expressa autorização da Pagar.me, ceder, sublocar, alienar 

total ou parcialmente ou transportar o Equipamento para local diverso do local de 

instalação; 

 

(iv) Adotar todas as providências e cautelas necessárias para manter a guarda, a 

integridade, a perfeita conservação e o funcionamento do Equipamento de acordo 

com as suas finalidades, sob pena de responsabilização por eventuais perdas e danos 

apresentados pela Pagar.me; 

 

(v) Manter o Equipamento em local protegido e monitorado, garantindo que somente 

pessoas autorizadas realizem a sua manipulação; 

 

(vi) Ao término ou rescisão do presente Contrato de Comodato e/ou do Contrato de 

Solução de Pagamentos, o Cliente, como comodatário do Equipamento, compromete-

se a devolvê-lo ou disponibilizá-lo para retirada pela Pagar.me, no mesmo estado em 

que os recebeu, salvo desgaste natural pelo uso;  

 

(vii) Abster-se de realizar qualquer reparação ou modificação no Equipamento, devendo 

comunicar imediatamente à Pagar.me qualquer intervenção no Equipamento ou 

violação por terceiros de quaisquer dos seus direitos relativamente ao Equipamento; 

 

(viii) Eximir a Pagar.me de quaisquer responsabilidades por eventuais reivindicações no que 

tange a danos pessoais e/ou patrimoniais causados à terceiros devido à operação do 

Equipamento em desacordo com instruções apresentadas pela Pagar.me; e 

  

(ix) Reconhecer e concordar que os softwares e aplicativos cedidos ou inseridos no 

Equipamento de forma gratuita ou onerosa são de titularidade da Pagar.me ou de 

terceiros, conforme o caso, inclusive para fins de propriedade intelectual, podendo o 

Cliente apenas fazer uso deles, comprometendo-se a não ceder, copiar, alterar, 

modificar, adaptar, manipular, adicionar, descompilar, decompor ou efetuar qualquer 

conversão dos softwares e aplicativos, sendo vedado também o uso de engenharia 

reversa ou utilização para fins diversos dos previstos no presente Contrato de 

Comodato, sob pena de imediata rescisão, sem prejuízo do ressarcimento por 

eventuais  perdas e danos acarretados. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA PAGAR.ME 

 

5.1. A Pagar.me obriga-se, com relação aos Equipamentos, a: 

 

(i) Entregar o Equipamento ao Cliente, a título de comodato, em perfeitas condições para 

os fins a que se destinam, em localidade indicada pelo Cliente no momento de seu 

cadastro, nos termos e condições estabelecidos no presente Contrato de Comodato; e 
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(ii) Ao término ou rescisão do presente Contrato de Comodato e/ou do Contrato de 

Solução de Pagamentos, retirar o Equipamento que se encontra em posse do Cliente.  

 

6. DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

6.1. O Cliente deverá devolver o Equipamento ou colocá-lo à disposição para retirada pela 

Pagar.me, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do término ou rescisão do 

presente Contrato de Comodato e/ou do Contrato de Solução de Pagamentos.  

 

6.2. Na hipótese de não devolução do Equipamento, o Cliente constituirá em mora para 

todos os fins de direito, obrigando-se a reembolsar a Pagar.me no valor integral do 

Equipamento, além de todos e quaisquer perdas que a Pagar.me venha a incorrer na 

recuperação e/ou cobrança dos bens, sendo permitido à Pagar.me, em qualquer caso, 

cobrar e/ou proceder com a retenção e/ou compensação de valores devidos ao 

Cliente. 

 

6.3. A Pagar.me poderá, a seu exclusivo critério, conceder incentivos ao Cliente visando 

garantir a devolução do Equipamento ao término ou rescisão do presente Contrato de 

Comodato e/ou do Contrato de Solução de Pagamentos. A presente prerrogativa trata-

se de mera liberalidade, de maneira que não constituirá obrigação por parte da 

Pagar.me ou direito adquirido por parte do Cliente, podendo ser suspensa, 

interrompida ou encerrada a qualquer momento, restando aplicável tão somente se o 

Cliente efetivamente devolveu o Equipamento durante a vigência de determinado 

incentivo. 

 

7. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

7.1. O prazo de vigência do presente Contrato de Comodato iniciar-se-á na data de sua 

celebração e encerrar-se-á na data de término ou rescisão do Contrato de Solução de 

Pagamentos. 

 

8. RESCISÃO 

 

8.1. A Pagar.me ou o Cliente poderá, a qualquer tempo e sem qualquer motivação, 

mediante comunicação por qualquer meio de transmissão ou comunicação físico ou 

eletrônico, resilir este Contrato de Comodato, sem a incidência de quaisquer ônus, 

encargos ou penalidades, ressalvado o cumprimento obrigações contratuais ainda 

pendentes. 

 

8.2. O presente Contrato de Comodato poderá ser rescindido imediatamente pela 

Pagar.me ou pelo Cliente nas seguintes hipóteses: 

 

(i) Infração de qualquer das cláusulas, termos ou condições deste Contrato de Comodato; 

 

(ii) Constatação de fraude ou suspeita de fraude; 
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(iii) Exercício de atividades consideradas ilegais ou ilícitas; 

 

(iv) Decretação de falência, deferimento de pedido de recuperação judicial ou proposição 

de recuperação extrajudicial ou declaração de insolvência de qualquer das Partes; 

 

(v) Nos termos deste Contrato, uso indevido do nome ou da marca da outra Parte que 

cause ou possa vir a causar dano à sua imagem, sem prejuízo da adoção das medidas 

judiciais cabíveis; e 

 

(vi) Superveniência de alterações nas normas legais ou regulamentares aplicáveis ao 

objeto deste Contrato de Comodato ou qualquer fato que altere substancialmente os 

procedimentos ou regras objeto deste Contrato de Comodato, a capacidade das Partes 

de honrar com as obrigações assumidas junto à outra e/ou o equilíbrio econômico 

financeiro. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Considera-se recebido pelo Cliente qualquer comunicação, notificação ou aviso 

enviado para o endereço físico ou eletrônico por ele indicado no momento de seu 

cadastro, cabendo ao Cliente manter atualizado seu endereço perante a Pagar.me, 

comunicando-a imediatamente em caso de alteração. 

 

9.2. O Cliente concorda que as gravações magnéticas, digitalizadas ou telefônicas, de 

negociações envolvendo o Equipamento, qualquer negociação específica ou qualquer 

termo, cláusula ou condição deste Contrato, poderão ser utilizadas como meio de 

prova, inclusive em Juízo, por qualquer das Partes. 

 

9.3. O não exercício, por qualquer das Partes, de pretensão ou direito que lhe assegure 

este Contrato de Comodato ou a Lei não significará alteração ou novação de suas 

disposições e condições, não impedindo o exercício da mesma pretensão ou direito 

em época subsequente ou em idêntica ou análoga ocorrência posterior. 

 

9.4. Este Contrato beneficiará os respectivos sucessores das Partes, e as obrigações e 

responsabilidades assumidas no âmbito deste Contrato pelas Partes vincularão seus 

respectivos sucessores e cessionários. 

 

9.5. O presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, 

inciso II, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e do art. 784, inciso II, da Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015 (“Códigos de Processo Civil”), de acordo com a 

vigência de cada legislação. 

 

9.6. Os direitos e obrigações do Cliente previstos neste Contrato não poderão ser cedidos 

ou transferidos, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, sem o prévio 

consentimento escrito da Pagar.me. 
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9.7. A nulidade ou anulabilidade de disposição deste Contrato não atingirá suas demais 

disposições, e as Partes se obrigam a convalidar, nos termos permitidos pela lei, a 

disposição nula ou anulada, de modo a que prevaleça, no que for legalmente possível, 

a vontade das Partes nela expressada. 

 

10. FORO 

 

10.1. Este Contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil. 

 

10.2. Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo para dirimir eventuais questões 

ou litígios entre as Partes, sendo facultado à Pagar.me optar pelo foro do domicílio do 

Cliente. 

 

**** 



TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO CARTÃO PRÉ-PAGO ACESSO 

O presente instrumento denominado Termos e Condições Gerais de Uso do Cartão Pré- Pago 
Acesso (“Termo”) aplica-se de um lado, entre a Acesso Soluções de Pagamento S.A., empresa 
inscrita no CNPJ/MF nº 13.140.088/0001-99 (“Acesso”) e, de outro lado, todo e qualquer Titular 
(conforme definido abaixo) que adquira o Cartão (conforme definido abaixo), para os fins 
dispostos a seguir. 

O TITULAR AO ADERIR AO PRESENTE TERMO DECLARA TER LIDO E CONCORDADO COM O SEU 
CONTEUDO ANTES DE EFETUAR A PRIMEIRA CARGA. Este Termo está devidamente registrado 
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São 
Paulo sob o nº 3.607.232 

1. DEFINIÇÕES: 

Os termos e expressões iniciados por letra maiúscula terão os seguintes significados, quando 
aplicáveis para singular e para o plural: 

“Adesão” - A operação consentida de aquisição dos cartões Acesso. 

“Banco” - Instituição financeira que manterá a conta bancária de titularidade da Acesso, na qual 
serão depositados os recursos para utilização do Cartão pelos Titulares. 

“Bandeira” - MasterCard empresa com sede no Brasil ou no exterior, proprietária de marca, 
logomarca, franquia e do respectivo licenciamento para uso nos Estabelecimentos 
credenciados. 

“Cartão” - Cartão plástico de propriedade exclusiva da Acesso, contendo na face e/ou no verso, 
o número de identificação, vigência, tarja magnética, holograma de segurança, validade do 
plástico, logomarca Cirrus. Tem como funcionalidades básicas efetuar carga, recarga, compra, 
saque, transferência e consultas. 

“Cartão Co-branded”: designa o cartão plástico de propriedade exclusiva da Acesso que poderá 
conter mais de uma marca e bandeira. 

“Canais de Atendimento” - Sistemas de atendimento disponibilizados aos Titulares dos cartões 
para prestação de serviços, comunicações ou informações de seu interesse, cujos horários de 
atendimento estarão disponíveis no Site. 

“Estabelecimentos” - Pessoa física ou jurídica, fornecedor de bens e/ou serviços, filiado à rede 
MasterCard pela Bandeira onde é possível efetuar compras com o Cartão. 

“Carga e Recarga” - Procedimento pelo qual o Titular insere créditos no Cartão. 

“Saque” - retirada de dinheiro, realizada mediante disponibilidade de fundos pelo Titular, 
através de uso do Cartão e respectiva Senha individual, nos locais previamente credenciados e 
sinalizados. 

“Senha” - Código composto de números para assinatura eletrônica, pessoal, intransferível e 
confidencial, cuja utilização e divulgação, mesmo indevidas, são de única e exclusiva 
responsabilidade do Titular. A digitação da senha representa manifestação inequívoca de 
vontade de uso do cartão e implica a plena aceitação das normas contratuais. 

“Site” - significa o endereço eletrônico “www.acessocard.com.br”, pelo qual o Titular poderá 
acessar suas informações relativas ao Cartão e às Transações e demais condições contratuais, 
as quais fazem parte integrante deste termo. 



“Solicitante” – Aquele que por meio do Site ou em pontos de vendas solicita um Cartão Pré-Pago 
Acesso. 

”Tarifas e Tributos” - Valor composto pelos itens tarifas, despesas e tributos incidentes, bem 
como outras despesas decorrentes do uso do Cartão. 

“Titular” - Pessoa Física ou Jurídica, devidamente qualificada e responsável pelo Cartão Pré-Pago 
Acesso. 

“Transação” - Toda e qualquer operação por meio da qual o Titular utilize o Cartão para 
aquisição de bens ou serviços, carga, recarga, saques em papel moeda, verificação de saldo, 
transferência de valores para outro Cartão e para outras finalidades de meio de pagamento que 
venham a ser disponibilizadas pela Acesso, observada a finalidade prevista na cláusula 4.1 
abaixo. 

“Serviços Acesso”: serviços relacionados à administração de pagamentos realizados através de 
cartão pré-pago, com expertise no gerenciamento de programas para cartões pré-pagos, 
bandeirados ou não. 

2. AQUISIÇÃO DO CARTÃO: 

2.1. O Cartão pode ser adquirido por meio do Site ou em pontos de vendas. Para tanto a Acesso 
poderá solicitar, junto ou separadamente do solicitante: nome completo, nº de CPF/MF válido, 
nome da mãe, data de nascimento, e-mail, RG ou RNE e comprovante de endereço. O solicitante 
é responsável pela veracidade e exatidão das informações pessoais fornecidas e pela atualização 
de seus dados por meio dos Canais de Atendimento. A entrega do cartão dar-se-á no prazo de 
15 (quinze) dias úteis contados da aquisição. Ultrapassado esse prazo, o solicitante tem 5 (cinco) 
dias úteis junto a Central de Atendimento para confirmar o endereço ou indicar outro, sob pena 
de autorizar a Acesso destruir o Cartão emitido. O Titular autoriza a Acesso a manter em 
cadastro ou banco de dados, fazer uso e partilhar com terceiros, em estrito cumprimento do 
objeto deste Termo suas informações pessoais. O titular, renunciando ao direito de 
arrependimento, concorda que o valor da aquisição do Cartão não poderá ser devolvido em 
qualquer hipótese. 

2.2. O Titular autoriza a Acesso a transmitir para a MasterCard Brasil Soluções de Pagamento 
Ltda. (a seguir, “MasterCard”, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower), seus dados cadastrais (nome completo, 
CPF, endereço de e-mail e número do Cartão Acesso). A MasterCard usará tais dados cadastrais 
com o único propósito de enviar ao Titular um convite por e-mail para cadastra-lo no programa 
MasterCard Surpreenda, através do seu site surpreenda.naotempreco.com.br e também para 
facilitar ao Titular tal processo. O Titular autoriza expressamente, também, a MasterCard a 
receber da Acesso os dados cadastrais acima, e a mantê-los e usá-los para os fins acima. A 
MasterCard manterá as informações pessoais recebidas da Acesso por um período não superior 
a 45 (quarenta e cinco) dias, prazo que contará a partir da data em que a MasterCard enviar ao 
Titular o e-mail convite acima mencionado. Transcorrido este prazo sem que o Titular tenha 
efetivamente concluído seu cadastro como participante no programa MasterCard Surpreenda, 
a MasterCard apagará as informações pessoais que houver recebido da Acesso segundo esta 
autorização, salvo se no vencimento do prazo antes mencionado o Titular estiver inscrito como 
participante em um outro programa da MasterCard para o qual o Titular tenha fornecido 
anteriormente à MasterCard estes mesmos dados pessoais, hipótese em que a MasterCard 
manterá as informações, em cada caso de acordo com o aviso de privacidade e os respectivos 
termos e condições aceitos para cada um desses outros programas. 

3. RECEBIMENTO DO CARTÃO E DA SENHA DO CARTÃO: 



3.1. O Cartão terá uma Senha para uso pessoal, intransferível e confidencial a ser fornecida no 
momento da aquisição do Cartão. Essa senha poderá ser alterada, a qualquer momento, pelos 
Canais de Atendimento. O Titular deverá rejeitar o recebimento do Cartão ou da Senha se a 
embalagem que os contiver apresentar qualquer sinal de violação, devendo o ocorrido ser 
comunicado de imediato à Acesso. A utilização e a divulgação da Senha, ainda que de maneira 
indevida, são de única e exclusiva responsabilidade do Titular. A Acesso poderá permitir ou não, 
a seu critério, quando solicitado pelo Titular, que o Cartão seja entregue no endereço indicado 
no momento da aquisição do Cartão. Neste caso, uma tarifa informada no site para entrega será 
debitada automaticamente do saldo do Cartão. Caso a Senha seja digitada incorretamente por 
3 (três) vezes consecutivas, o Cartão será bloqueado automaticamente, independentemente de 
qualquer notificação ou aviso ao Titular pela Acesso. O desbloqueio ocorrerá mediante 
solicitação do Titular a Central de Atendimento e será realizado de acordo com os 
procedimentos internos da Acesso. 

3.2 Todo usuário que utilizar os cartões Acesso é responsável pela guarda segura e pela 
confidencialidade da sua senha, além de ser único responsável por toda e qualquer atividade 
que ocorra sob o uso da mesma, inclusive para efeitos legais. 

4. CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO: 

4.1. O Cartão é pessoal e intransferível e tem como finalidade principal a realização, pelo Titular, 
das Transações. O Cartão, em nenhuma hipótese, poderá ser utilizado para finalidades não 
previstas neste Termo, nas normas que regulam o sistema bancário, ou nas normas relacionadas 
à aquisição e uso do Cartão, sendo vedado seu uso para qualquer atividade ilícita. O Cartão é 
emitido na modalidade “pré-pago” sem nenhum tipo de linha de crédito ao Titular, e sua 
utilização é condicionada à disponibilidade de recursos previamente depositados pelo Titular. 
Os valores depositados pelo Titular para utilização do Cartão não terão qualquer remuneração 
financeira ou correção monetária. Será cobrada uma tarifa disponibilizada no site a título de 
mensalidade durante a vigência do Termo. 

5. CARGA E RECARGA DO CARTÃO: 

5.1. A Acesso poderá estipular, a seu critério, valores mínimos e máximos para carga e recarga 
do Cartão, os quais estarão descritos no Site. O Cartão poderá ser carregado ou recarregado por 
meio: (a) da emissão de boletos de cobrança em nome do Titular pelo Banco; (b) débito em 
conta corrente do Titular em bancos habilitados; (c) em rede terceirizada habilitada; e (d) por 
meio da transferência de um Cartão para outro Cartão. 

6. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO: 

6.1. O Titular é responsável por todas as Transações realizadas com o Cartão, o qual poderá ser 
utilizado para compras em estabelecimentos credenciados pela MasterCard, saques, 
transferências, compras pela internet, por telefone ou qualquer tipo de Transação em que o 
número do Cartão seja digitado, independente da presença física do Titular, em 
Estabelecimentos devidamente credenciados pela Acesso ou pela Bandeira. O valor de cada 
Transação e a sua respectiva tarifa serão deduzidos do saldo disponível do Cartão. Caso o Cartão 
não possua saldo suficiente, a Transação não será autorizada. Poderá ser cobrada uma tarifa por 
este serviço, cujas condições estarão disponíveis no Site. Válido somente para os cartões com 
essa função: Existem alguns caixas automáticos que podem cobrar tarifas adicionais, que são 
previamente informadas nos próprios caixas automáticos - no ato de cada Saque. Cabe a Acesso 
estipular o limite para Saques, conforme informação disponível o site. Poderá haver limitações 
determinadas pelo próprio caixa automático ou pelo Banco Central do Brasil, existindo 
quantidades ou valores mínimos e máximos permitidos por Saque, que podem variar de acordo 
com o local onde está instalado o caixa automático e o horário do Saque. O limite está disponível 
no Site. Apesar de a Acesso não estipular limites para Compras, alguns Estabelecimentos podem 



estipular limites mínimos ou máximos, para compras com o Cartão. Na transferência de valor 
entre Cartões da Acesso será necessário que ambos os Cartões envolvidos estejam dentro das 
regras de utilização do Cartão da Acesso. 

6.2. A Acesso poderá, sempre que julgar necessário, inclusive através de terceiros contratados: 
(i) verificar informações e documentos a respeito do Titular, com a finalidade de prevenir 
quaisquer eventuais irregularidades, podendo para tanto solicitar outros documentos além 
daqueles necessários ao cadastro do Titular; e (ii) avaliar documentos e informações sobre 
transações e dados dos Titulares. A verificação de documentos pela Acesso não deve ser 
considerada como qualquer tipo de manifestação sobre a regularidade das informações do 
Titular ou do uso do Cartão, não isenta o Titular de responsabilidade por eventual mau uso, e 
não afasta a possibilidade de realização de verificações adicionais, caso necessárias. O Titular 
autoriza a Acesso a, por si ou por terceiro contratado, utilizar meios legalmente permitidos para 
verificar a veracidade dos seus dados cadastrais e se compromete a atender a eventuais 
solicitações de informações e documentos adicionais que a Acesso julgar pertinentes. A Acesso 
poderá, caso constate que o Titular forneceu dados incompletos, inexatos, falsos ou 
equivocados, ou caso o Titular se recuse a apresentar as informações e dados solicitados, 
suspender ou encerrar a prestação de serviços, sem prejuízos das demais penalidades previstas 
neste Termo e na Legislação aplicável. 

6.3. Na hipótese de vencimento do Cartão, e caso haja saldo disponível remanescente no Cartão 
vencido, o Titular pode sacar (válido somente para os cartões com essa função) o valor 
correspondente ao saldo remanescente no Banco sujeitando-se a cobrança de tarifa referente 
aos custos financeiros ou solicitar a transferência deste saldo remanescente para o novo Cartão 
de sua titularidade, podendo ser descontado do saldo uma tarifa de re-emissão de cartão. O 
valor da tarifa de que trata este item estará disponível no Site. 

7. ACEITAÇÃO DO CARTÃO: 

7.1. O Cartão é aceito apenas em Estabelecimentos credenciados, cabendo ao Titular verificar 
junto aos Estabelecimentos a aceitação do Cartão como meio de pagamento. Nos 
Estabelecimentos em que não for possível efetuar uma Transação com a digitação de senha, a 
Transação não poderá ser realizada. Eventual negativa, recusa ou restrições para aceitação do 
Cartão por parte de quaisquer Estabelecimentos, caixa ou equipamento eletrônico identificados 
com a bandeira Mastercard, decorrem exclusivamente de política interna do próprio 
Estabelecimento e/ou do gestor do caixa ou equipamento eletrônico. O Titular reconhece e 
concorda que a Acesso não têm qualquer ingerência e/ou responsabilidade por tais recusas e/ou 
restrições. 

7.2. O Cartão tem como única finalidade a aquisição de bens e serviços perante 
Estabelecimentos credenciados, assim como saques em moeda corrente perante caixas ou 
equipamentos eletrônicos identificados com a bandeira Mastercard. A ACESSO NÃO REALIZA, 
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS, VENDA DIRETA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS OU REALIZA A QUITAÇÃO 
DE DÉBITOS PERANTE TERCEIROS. 

8. SEGURANÇA DO CARTÃO: 

8.1. Para manutenção da segurança do Cartão, o Titular deverá: (i) guardar e conservar o Cartão 
de forma segura, bem como os dados de segurança, login e/ou Senha do Cartão; (ii) nunca 
permitir que qualquer outra pessoa utilize o Cartão; (iii) não interferir nas fitas magnéticas ou 
circuito integrado do Cartão; (iv) não informar o número do Cartão a quaisquer pessoas não 
autorizadas; (v) não anotar a Senha no Cartão, devendo o Titular memorizá-la; (vi) não informar 
a Senha do Cartão para qualquer outra pessoa, incluindo funcionários da Central de 
Atendimento; e (vii) não informar quaisquer dados de segurança a quaisquer pessoas não 
autorizadas. 



9. CONSULTA DE SALDO E EXTRATO: 

9.1. Para obter informações sobre o saldo do Cartão e o extrato das Transações realizadas, o 
Titular poderá utilizar os Canais de Atendimento. A consulta será sujeita à cobrança de tarifa 
que será deduzida do saldo do Cartão. Caso o Cartão não possua saldo suficiente, a Consulta não 
será efetuada. Será cobrada uma tarifa por este serviço, cujas condições estarão disponíveis no 
Site. 

10. PERDA, FURTO, ROUBO, EXTRAVIO E USO INDEVIDO: 

10.1. O Titular deverá comunicar a Acesso, por intermédio dos Canais de Atendimento a perda, 
furto, roubo ou extravio do Cartão, ocasião que o mesmo será imediatamente bloqueado. O 
Titular deverá encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias a conta da data de ocorrência dos eventos 
descritos neste item, cópia autenticada do competente boletim de ocorrência policial, quando 
assim for solicitados pela Acesso. Não estão cobertas pela comunicação as Transações realizadas 
antes da referida comunicação pelo Titular, que permanecerá como único responsável pelo uso 
indevido do seu Cartão. Em caso de perda, roubo, furto ou extravio do Cartão, a reposição será 
feita pela Acesso desde que o cliente tenha se identificado anteriormente ao fato. A entrega 
será realizada no endereço indicado pelo Titular. Será cobrada uma tarifa por este serviço, cujas 
condições estarão disponíveis no Site. Se, em 3 (três) tentativas, não for encontrada nenhuma 
pessoa no endereço indicado pelo Titular em seu cadastro junto à Acesso para receber a 
reposição do Cartão, a Acesso cessará os esforços para providenciar a reposição do Cartão, 
devendo o Titular contatar a Central de Atendimento para confirmação do endereço ou 
indicação de novo endereço para reposição do Cartão. Caso o Titular não contate a Central de 
Atendimento, a Acesso poderá descontar uma tarifa diretamente do saldo do Cartão. O valor da 
tarifa de que trata este item estará disponível no Site. O Cartão relatado como perdido, roubado, 
furtado ou extraviado não poderá ser utilizado pelo Titular caso seja encontrado. Caso existam 
indícios ou suspeitas de uso indevido do Cartão, a Acesso contatará o Titular para confirmações 
e, caso esse contato deixe de ocorrer por qualquer motivo, poderá bloquear temporariamente 
o uso do Cartão até que sejam concluídas as averiguações. O desbloqueio poderá ser solicitado 
pelo Titular junto a Central de Atendimento e será realizado de acordo com os procedimentos 
internos da Acesso previstos na programa/política de prevenção de lavagem de dinheiro que 
também faz parte integrante deste instrumento. A Acesso poderá cancelar o Cartão mediante a 
verificação de indício de uso indevido do Cartão de acordo com o estabelecido neste Termo, ou 
nos casos de suspeita de crime nos termos da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 e da Resolução 
nº 10 do COAF, podendo descontar uma tarifa de administração diretamente do saldo do Cartão 
cujo valor estará disponível no site. 

11. DA RESPONSABILIDADE DO BANCO: 

11.1. O Banco será o responsável por realizar todas as atividades financeiras relacionadas ao uso 
do Cartão pelo Titular, incluindo, mas não se limitando ao recebimento, custódia, 
movimentação, compensação, monitoramento dos valores creditados em conta mantida em 
nome da Acesso junto ao Banco, bem como a liquidação de pagamentos das Transações 
realizadas mediante o uso do Cartão pelo Titular, sem prejuízo das demais obrigações previstas 
no Contrato de Prestação de Serviço de Banco Depositário celebrado entre a Acesso e o Banco. 

12. VALIDADE DO CARTÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO: 

12.1. O prazo de validade será aquele informado no respectivo Cartão. O Cartão não poderá ser 
utilizado após o vencimento. Após o vencimento e se houver saldo, o mesmo poderá ser 
transferido para um novo Cartão mediante solicitação do titular. Será cobrada uma tarifa por 
este serviço, cujas condições estarão disponíveis no Site. 



12.2. O presente instrumento poderá ser resilido, sem ônus ou multa, por qualquer das partes, 
a qualquer momento e por qualquer motivo, inclusive desinteresse comercial, mediante aviso 
prévio por escrito com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, responsabilizando-se as 
partes, nos termos e condições do presente instrumento. 

13. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TITULAR: 

13.1. A Acesso disponibilizará Central de Atendimento, possibilitando ao Titular comunicar 
perda, furto, roubo, extravio e quaisquer outras ocorrências que possam implicar o uso indevido 
do Cartão. O Titular poderá, ainda, solicitar o desbloqueio do Cartão, a alteração de endereço 
ou telefone, a contestação de débitos ou créditos, informações de tarifas, cancelamentos e 
saldos. O Titular autoriza, neste ato, a gravação telefônica de todo e qualquer contato com a 
Acesso, que poderá servir como documento probatório para dirimir, como instrumento de 
defesa em face de quaisquer procedimentos judiciais e administrativos eventualmente movidos 
em face da Acesso. O número da Central de Atendimento estará disponível no material que 
acompanha o Cartão, no Site e no verso do próprio Cartão. 

14. TARIFAS E TRIBUTOS APLICÁVEIS: 

14.1. Todas as tarifas cobradas pela Acesso e suas condições estarão disponíveis para consulta 
no Site, incluindo os tributos incidentes por força de lei. 

15. CONTESTAÇÃO DE TRANSAÇÕES: 

15.1. Caso o Titular não reconheça o débito da Transação de Bandeira no Cartão, o mesmo 
poderá entrar em contato com a Central de Atendimento num prazo máximo de 30 dias da data 
da Transação e seguir as orientações. O procedimento e a documentação exigida seguem as 
normas estabelecidas pelo regulamento da Bandeira. Quando for comprovado o erro, o valor da 
Transação contestada será creditado ao Cartão. 

16. MODIFICAÇÃO DO TERMO: 

16.1. Este Termo poderá ser modificado a qualquer momento e o aditamento contendo as 
cláusulas então vigentes será disponibilizado aos Titulares por meio do Site e registrado no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São 
Paulo. 

17. REVOGAÇÃO DE TERMOS E CONDIÇÕES ANTERIORES 

17.1. O presente Termo e Condições revoga, à partir desta data, de forma ampla e irrestrita, 
para todos os fins de Direito, todos os anteriores Termos e Condições de Uso do Cartão Pré-Pago 
Acesso. 

18. FORO: 

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou controvérsias oriundas deste Termo, com renúncia a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. 

 


