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A FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., sociedade por ações com
sede na Avenida Bezerra de Menezes, nº 100, 4º andar, bairro Farias Brito, Cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará , inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(“CNPJ/ME”) sob nº 02.732.968/0001-38, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial
do Estado do Ceará, sob NIRE 23.3.0.002.703-5, representada na forma de seu Estatuto Social
("FORTBRASIL"), resolve aditar o Contrato de Credenciamento ao Sistema FORTBRASIL, conforme
originalmente registrado perante o 4º Ofício de Notas e 2º Registro de Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas da Comarca de Fortaleza, em 4 de maio de 2020, sob o nº 75212 (“Contrato”),
conforme as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula 1ª – Incluir o item 3.4.1. na Cláusula 4 do Contrato com a seguinte redação:
“3.4.1. O CLIENTE expressamente reafirma a adesão a este CONTRATO toda vez que utilizar o
sistema FORTBRASIL para qualquer dos serviços prestados pela FORTBRASIL.”
Cláusula 2ª – O item 11.2 da Cláusula 11 do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:
“11.2. Conforme disposto na Cláusula 11 acima, tendo em vista que a operação de antecipação
poderá implicar na realização de cessão ou transferência dos recebíveis oriundos das
TRANSAÇÕES do SISTEMA FORTBRASIL para terceiros que a FORTBRASIL venha a determinar
(inclusive fundos de investimento) o CLIENTE, para esse fim, constitui, neste ato, de forma
irrevogável e irretratável, nos termos dos arts. 684 e 685 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (o Código Civil Brasileiro), constitui a FORTBRASIL sua bastante procuradora para, em seu
nome e por sua conta, negociar os termos, ceder e transferir definitivamente os recebíveis do
CLIENTE, presentes e futuros, a tais terceiros, podendo para tanto firmar contratos, instrumentos,
termos de cessão e/ou qualquer outro documento, abrir contas de pagamento, emitir e autorizar
instruções de pagamento e/ou alteração e manutenção de domicílio bancário do CLIENTE, bem
como praticar quaisquer atos que sejam necessários para formalizar e validar a transferência dos
recebíveis, incluindo: (i) a efetivação da consulta da sua agenda de recebíveis e todas e quaisquer
informações disponíveis junto às entidades registradoras ou depositária central autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil; (ii) envio de informações sobre a cessão de recebíveis para
a referida entidade, ficando expressamente prevista a dispensa de prestar contas pela
FORTBRASIL, nos termos da legislação civil.”
Cláusula 3ª - O item 11.5 da Cláusula 11 do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação
“11.5. Na hipótese de cessão dos recebíveis ao IRACEMA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS (“FUNDO”), observado o disposto nesta Cláusula 0 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”, anexas ao presente CONTRATO (Apenso 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.”
Clausula 4ª – O Contrato é, por este aditivo, substituído em sua íntegra, passando a vigorar
conforme Apenso II ao presente aditivo.
Cláusula 5ª – O texto constante do Apenso I é, por este aditivo, substituído em sua íntegra, passando
a vigorar a nova redação inserida no Apenso I.
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ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
AO SISTEMA FORTBRASIL

Cláusula 7ª – As demais cláusulas e condições do Contrato que não foram modificadas por este
aditivo permanecem inalteradas e são aqui ratificadas.
São Paulo, 06 de dezembro de 2021.
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A
_________________________________
Por: Regina Marcia Torres Nogueira de Alencar
_______________________________
Por: José Pires de Oliveira Neto
Testemunhas:
____________________________

_____________________________

Nome:
CPF/ME:

Nome:
CPF/ME:
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Clausula 6ª – As alterações aqui previstas passam a vigorar a partir da data de registro deste aditivo.

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA FORTBRASIL
A FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., com sede na Avenida
Bezerra de Menezes, nº 100, 4º andar, bairro Farias Brito, Cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará, CEP 60.325-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.732.968/0001-38, representada na
forma de seu estatuto social (“FORTBRASIL”);
O CLIENTE, devidamente qualificado na PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO.(“CLIENTE”,
sendo que FORTBRASIL e CLIENTE, também poderão ser denominados
individualmenmte como “PARTE” ou em conjunto como “PARTES”).
CONSIDERANDO QUE:
a FORTBRASIL se dedica, dentre outras atividades, à prestação de serviços visando a
realização de TRANSAÇÕES mediante a utilização de MEIOS DE PAGAMENTO; e
o CLIENTE pretende contratar os serviços prestados pela FORTBRASIL para realização de
TRANSAÇÕES mediante a utilização de MEIOS DE PAGAMENTO;
RESOLVEM as Partes firmar este Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao
Sistema Fortbrasil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, (“CONTRATO”):
DEFINIÇÕES
Os termos grafados em maiúscula usados, mas não definidos neste CONTRATO,
deverão ter o significado atribuído no Anexo I, o qual é parte integrante deste CONTRATO
para todos os fins.
Conforme utilizados neste CONTRATO: (a) o termo “ou” não é exclusivo (a menos que
o contexto exija interpretação diversa); (b) “incluindo” significa “incluindo, mas não se
limitando a”; (c) palavras no singular incluem o plural, e vice-versa; (d) palavras aplicáveis a
um gênero se aplicam a todos os gêneros; (e) os termos “deste instrumento”, “neste
instrumento”, “por este instrumento”, “a este instrumento” e expressões derivadas ou
similares se referem ao CONTRATO na íntegra, incluindo seus anexos; (f) os termos
“Cláusula” e “Anexo” se referem a uma Cláusula ou Anexo específico deste CONTRATO; e
(g) a expressão “de acordo com”, “conforme descrito em”, “observados os termos de” uma
Cláusula específica deste CONTRATO, ou palavras de significado similar, deverão se referir
à Cláusula em questão.
Os títulos foram inseridos apenas por conveniência, não devendo ser considerados
para limitar, restringir e/ou afetar qualquer das disposições previstas.
Uma referência a qualquer pessoa inclui os sucessores e cessionários autorizados
dessa pessoa.
Qualquer referência a “dias” significa dias corridos, a menos que “dias úteis” esteja
expressamente previsto.
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APENSO II

Os ANEXOS identificados neste CONTRATO são parte integrante deste instrumento
para todos os fins, bem como quaisquer aditivos ou outros documentos que venham a ser
celebrados para regulamentar o relacionamento entre o CLIENTE e a FORTBRASIL.
Exceto se expressamente indicado de outra forma no respectivo ANEXO ou aditivo,
em caso de conflito entre quaisquer dos documentos, prevalecerá o CONTRATO e
respectivos ANEXOS e aditivos, sendo que em determinadas TRANSAÇÕES poderão ser
aplicáveis as condições de mais de um ANEXO.
OBJETO
O presente instrumento tem como objeto o credenciamento do CLIENTE ao SISTEMA
FORTBRASIL para a aceitação dos MEIOS DE PAGAMENTO, o que inclui a prestação dos
seguintes serviços:
captura, transmissão e processamento de informações e liquidação de
TRANSAÇÕES, mediante o credenciamento do CLIENTE para integrar o
SISTEMA FORTBRASIL, habilitando-o para aceitação de CARTÕES e
MEIOS DE PAGAMENTO;
administração das TRANSAÇÕES e liquidação financeira de seu valor
líquido, desde que cumpridos os termos e condições deste CONTRATO;
fornecimento de materiais e a locação de TERMINAIS que possibilitem a
captura eletrônica das TRANSAÇÕES;
coordenação e manutenção adequada da operacionalidade do SISTEMA
FORTBRASIL;
disponibilização do SISTEMA FORTBRASIL ao CLIENTE; e
fornecimento de outros produtos.
CREDENCIAMENTO AO SISTEMA FORTBRASIL
Canais de Acesso. O credenciamento do CLIENTE ao SISTEMA FORTBRASIL
poderá ocorrer pelos seguintes canais: telemarketing, central de atendimento, área
comercial da FORTBRASIL, ou ainda por outros canais que vierem a ser disponibilizados
pela FORTBRASIL.
Documentação. A proposta de adesão a este CONTRATO consiste no preenchimento
das informações indicadas na PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO e entrega dos
documentos do CLIENTE solicitados pela FORTBRASIL.
Requisitos. O credenciamento e manutenção do CONTRATO com o CLIENTE e
participação do CLIENTE no SISTEMA FORTBRASIL está condicionado à sua análise
cadastral,
bem
como
à
análise
cadastral
de
seus
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Uma referência a qualquer lei ou norma significa a referida lei ou norma conforme
alterada, modificada, codificada ou substituída, no todo ou em parte.

Adesão ao Contrato. O CLIENTE manifesta sua vontade de aderir a este Contrato
(a) por meio da assinatura da PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO; (b) com a efetiva
utilização ou permissão para utilização dos cartões administrados pela FORTBRASIL como
meio de pagamento das TRANSAÇÕES realizadas no CLIENTE; ou (c) mediante qualquer
outra forma de manifestação de vontade. O credenciamento do CLIENTE ao SISTEMA
FORTBRASIL implica sua automática e irrevogável aceitação de pagar a REMUNERAÇÃO,
o aluguel do TERMINAL e as demais taxas e encargos referidos no conjunto de documentos
que compõem o CONTRATO.
O CLIENTE expressamente reafirma a adesão a este CONTRATO toda vez que
utilizar o sistema FORTBRASIL para qualquer dos serviços prestados pela FORTBRASIL.
O credenciamento do CLIENTE junto a FORTBRASIL e a verificação de quaisquer documentos pela
FORTBRASIL não confere ao CLIENTE atestado de regularidade para qualquer finalidade,
tampouco dispensa a realização de verificações adicionais, caso a FORTBRASIL assim entenda
necessário.
Vinculação de Filiais. O CLIENTE poderá requerer a vinculação de uma ou mais filiais
para, sob sua responsabilidade solidária e sujeita ao cumprimento deste CONTRATO,
participar como CLIENTE no SISTEMA FORTBRASIL. Nesse caso, a FORTBRASIL avaliará
o pedido conforme seus critérios próprios podendo aprová-lo ou recusá-lo, sendo que no
caso de aprovação, a FORTBRASIL poderá definir condições comerciais diferentes para
cada filial. Esta vinculação poderá estar sujeita à cobrança para sua realização.
Usuário. Será considerado USUÁRIO o representante legal do CLIENTE, devidamente
credenciado
ao
SISTEMA
FORTBRASIL,
informado
na
PROPOSTA
DE
CREDENCIAMENTO. A FORTBRASIL fornecerá ao USUÁRIO as instruções para o primeiro
acesso e cadastramento de sua senha pessoal.
O CLIENTE é plena e ilimitadamente responsável pelos dados e atos do
USUÁRIO, os quais serão considerados representantes do CLIENTE no âmbito do
CONTRATO, reconhecendo desde já o CLIENTE como existentes, válidos e eficazes
todos os atos que forem por eles praticados, por qualquer que seja o canal utilizado,
inclusive por meio dos canais de atendimento, vinculando o CLIENTE para todos os
fins e efeitos de direito.
Os USUÁRIOS se identificarão perante a FORTBRASIL por meio de suas
respectivas senhas pessoais. O CLIENTE assume inteira responsabilidade por todas
as instruções e autorizações passadas à FORTBRASIL com o uso das senhas,
isentando a FORTBRASIL de qualquer responsabilidade, seja a que título for,
decorrente de eventuais utilizações inadequadas ou indevidas das senhas, inclusive
por alguém que não seja o próprio USUÁRIO.
O presente CONTRATO passará a vigorar a partir da respectiva data de registro,
devendo o cliente aderir ao CONTRATO nos termos previstos na Cláusula 0 acima. O
credenciamento do CLIENTE ao SISTEMA FORTBRASIL deverá ser considerado a partir do
momento em que o CLIENTE estiver apto a realizar TRANSAÇÕES, independentemente de
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sócios/representantes/proprietários/acionistas, dentre outros critérios de análise adotados
pela FORTBRASIL. A FORTBRASIL poderá recusar o credenciamento do CLIENTE que
não esteja em conformidade com os seus critérios de admissibilidade. Fica estabelecido que
o CLIENTE é responsável pelos dados cadastrais informados à FORTBRASIL, bem como
se obriga a mantê-los atualizados.

Os CLIENTES já credenciados ao SISTEMA FORTBRASIL ao tempo da entrada
em vigor deste CONTRATO serão comunicados a respeito da substituição dos termos
contratuais e, não havendo manifestação do CLIENTE sobre sua intenção em
rescindí-lo, no prazo de até 10 dias contados do recebimento da respectiva
comunicação, será considerado o aceite tácito aos termos deste instrumento, que
substituirá todos os anteriores que tratem do mesmo objeto.
OBRIGAÇÕES DO CLIENTE
O CLIENTE se obriga a: (a) fornecer à FORTBRASIL todas as informações que lhe
sejam solicitadas, incluindo, mas não se limitando a, dados cadastrais e bancários; (b) manter
tais informações atualizadas durante toda a vigência deste CONTRATO; e (c) informar à
FORTBRASIL a respeito de qualquer alienação de seus ativos ou ponto comercial. O CLIENTE
deverá fornecer tais informações no prazo de 5 (cinco) dias após solicitação da FORTBRASIL
ou após a ocorrência de alteração nas informações, conforme aplicável. O CLIENTE responde,
nos termos da lei, pela veracidade das informações prestadas à FORTBRASIL e por eventual
divergência entre os dados informados à FORTBRASIL e os dados reais e/ou oficiais.
O CLIENTE não poderá, sem autorização prévia e expressa da FORTBRASIL, efetuar
TRANSAÇÕES em segmentos ou ramos de atividade diferentes daquele(s) constante(s) na
sua PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO (ainda que esses segmentos constem de seu
objeto social) e tampouco a realizar atividades que representem infração a leis ou regulamentos
vigentes no país ou que sejam vedados pela FORTBRASIL, bem como realizar
TRANSAÇÕES quando sua situação estiver suspensa, baixada ou inativa perante a Receita
Federal e/ou Secretarias de Fazenda Estaduais e demais órgãos competentes.
Independentemente do objeto social ou dos segmentos de atuação do CLIENTE,
caberá a FORTBRASIL definir os tipos de produtos, TRANSAÇÕES, MEIOS DE
PAGAMENTO e formas de captura que serão utilizados pelo CLIENTE no SISTEMA
FORTBRASIL. De acordo com tais tipos de produtos, TRANSAÇÕES, MEIOS DE
PAGAMENTO e formas de captura aplicar-se-ão, adicionalmente, condições específicas.
É proibido ao CLIENTE, sob pena de cancelamento do crédito decorrente da
TRANSAÇÃO:
aceitar MEIOS DE PAGAMENTO de titularidade de terceiro que não seja o
PORTADOR;
desmembrar o preço de uma única TRANSAÇÃO em várias TRANSAÇÕES
(por exemplo, desmembrar uma TRANSAÇÃO de R$100,00 em duas de
R$50,00);
insistir em efetuar TRANSAÇÕES negadas;
utilizar, em qualquer circunstância, o SISTEMA FORTBRASIL para realizar
vendas quando o PORTADOR for sócio ou proprietário do estabelecimento
do CLIENTE;
aceitar os MEIOS DE PAGAMENTO em venda simulada para fornecer ou
restituir ao PORTADOR, sob qualquer motivo, seja por que espécie de
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realizá-las.

aceitar os MEIOS DE PAGAMENTO em venda simulada para pagar ou
transferir obrigações ou quaisquer títulos de crédito, ou outros não
quitados, de PORTADOR ou de terceiros; e
aceitar os MEIOS DE PAGAMENTO para simular vendas para capitalizar o
CLIENTE.
O CLIENTE compromete-se a seguir todas as regras e exigências determinadas pela
FORTBRASIL, pelo mercado de meios de pagamento, pelo SISTEMA DE PAGAMENTOS
BRASILEIRO e pela legislação aplicável.
O CLIENTE se compromete a acatar todas as orientações emanadas pela
FORTBRASIL no sentido de conferir acessibilidade plena aos TERMINAIS e tecnologias
empregadas no âmbito do SISTEMA FORTBRASIL, independentemente do modelo do
TERMINAL e/ou de o TERMINAL ser alugado da FORTBRASIL ou adquirido pelo CLIENTE.
O CLIENTE é responsável e obriga-se a reembolsar, defender e manter a
FORTBRASIL integralmente indene por quaisquer perdas incorridas pela FORTBRASIL ou
qualquer terceiro, a qualquer tempo, inclusive após o decurso do prazo deste CONTRATO,
em decorrência direta ou indireta deste CONTRATO e/ou do descumprimento de quaisquer
obrigações atribuídas ao CLIENTE de acordo com o presente CONTRATO, as
regulamentações, exigências e regras operacionais determinadas pela FORTBRASIL, pelo
mercado de meios de pagamento, pelo SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO, pelo
BACEN, órgãos reguladores e/ou pela legislação, bem como em decorrência de falhas,
suspeita de fraude e/ou fraude comprovada provocada pelo CLIENTE, sendo permitido à
FORTBRASIL, em qualquer caso, a retenção e/ou compensação de valores devidos ao
CLIENTE para cobrir eventuais perdas. A FORTBRASIL não será solidária ou
subsidiariamente responsável pelo cumprimento de quaisquer obrigações imputáveis ao
CLIENTE, sendo este o único responsável pelas consequências decorrentes do
descumprimento de qualquer obrigação desta natureza.
O CLIENTE autoriza a FORTBRASIL a, sempre que esta julgar necessário,
diretamente ou por terceiros designados pela FORTBRASIL (a) verificar a regularidade da
sua constituição, podendo para tanto solicitar documentos adicionais; (b) vistoriar o
atendimento ao disposto neste CONTRATO; (c) avaliar as suas instalações para conferir a
regularidade das práticas de aceitação dos MEIOS DE PAGAMENTO, da sinalização
existente, dos TERMINAIS e das TRANSAÇÕES, do armazenamento e guarda dos
materiais, TERMINAIS, documentos e informações sobre as TRANSAÇÕES e dos dados
dos PORTADORES.
O CLIENTE se obriga a reembolsar a FORTBRASIL de quaisquer despesas que a
FORTBRASIL venha a incorrer para o cumprimento de ordem de terceiro com relação ao
CLIENTE, incluindo, sem limitar-se, atendimento de ofícios judiciais, bloqueios, penhoras e
arrestos.
O CLIENTE, ao aderir a este CONTRATO, se subordinará sem restrições, a todas as
suas normas e condições e a quaisquer outras condições e regras operacionais e de
segurança a serem instituídas pela FORTBRASIL.
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pecúnia for;

O CLIENTE declara, autoriza e garante à FORTBRASIL, no ato de assinatura da
PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO, que:
é sociedade que exerce atividade mercantil ou presta serviço, conforme o
caso, devidamente constituída com existência válida e em situação regular
segundo a legislação vigente na República Federativa do Brasil, bem como
está devidamente autorizada a desempenhar as atividades descritas neste
CONTRATO e devidamente enquadradas no seu objeto, na PROPOSTA
DE CREDENCIAMENTO e em seu objeto social;
nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença ou
qualificação é exigido para a celebração e cumprimento, pelo CLIENTE, de
suas obrigações nos termos deste CONTRATO, tendo sido satisfeitos
todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
as obrigações assumidas neste CONTRATO constituem obrigações
legalmente válidas e vinculantes do CLIENTE, exequíveis de acordo com
os seus termos e condições;
os documentos e informações fornecidos à FORTBRASIL são verídicos,
corretos, completos e estão atualizados até a data em que foram
fornecidos à FORTBRASIL;
não omitiu nem omitirá nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de
seu conhecimento e que possa afetar a FORTBRASIL e/ou este
CONTRATO; e
não desenvolve atividades ilícitas e/ou diversas das previamente
informadas à FORTBRASIL na PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO.
As declarações e garantias dispostas na Cláusula 0 são completas e precisas,
devendo assim permanecer ao longo da vigência deste CONTRATO. O CLIENTE
compromete-se a notificar, na mesma data, a FORTBRASIL caso quaisquer declarações ou
garantias aqui prestadas se tornem total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou
incorretas.
Por meio da adesão ao CONTRATO, o CLIENTE reconhece e aceita que a
FORTBRASIL:
atua como credenciadora de determinados estabelecimentos, sendo
responsável pelo credenciamento dos CLIENTES ao SISTEMA
FORTBRASIL, pela locação de TERMINAIS e pela coleta, captura,
processamento e liquidação das TRANSAÇÕES. Neste caso, todas as
cláusulas e condições do presente CONTRATO são aplicáveis para o
CLIENTE, conforme o tipo de CARTÃO e/ou MEIO DE PAGAMENTO
utilizado por este, sendo a relação do CLIENTE havida diretamente com a
FORTBRASIL; e
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DECLARAÇÕES E GARANTIAS

A FORTBRASIL poderá disponibilizar ao CLIENTE o TERMINAL para viabilizar a
captura das TRANSAÇÕES no SISTEMA FORTBRASIL, no regime de locação.
Independentemente da forma de contratação, o CLIENTE obriga-se, com relação aos
TERMINAIS, a cumprir os termos e condições estabelecidos no CONTRATO.
A FORTBRASIL poderá ainda, a seu único e exclusivo critério, homologar os
TERMINAIS de propriedade do CLIENTE ou de terceiros para integração ao SISTEMA
FORTBRASIL.
A FORTBRASIL não terá qualquer responsabilidade com relação aos TERMINAIS,
materiais ou serviços de qualquer natureza adquiridos ou contratados pelo CLIENTE
com terceiros, ainda que credenciados ou homologados pela FORTBRASIL.
Vigência. A locação terá a mesma vigência deste CONTRATO.
Aluguel. O CLIENTE concorda que pagará o aluguel do TERMINAL conforme valores
praticados pela FORTBRASIL, os quais poderão variar conforme o pacote de locação
contratado pelo CLIENTE. O valor do aluguel poderá ser acrescido dos respectivos
reajustes na menor periodicidade nos termos da lei, sendo assegurada, no mínimo, a
variação do IGP-M/FGV. O pagamento será efetuado mensalmente, na data
determinada pela FORTBRASIL, mediante débito contra os valores que o CLIENTE faz
jus em função de TRANSAÇÕES realizadas. A FORTBRASIL poderá negociar
diretamente com o CLIENTE os termos comerciais da locação, podendo conceder ao
CLIENTE um período de carência para início do pagamento do aluguel. O pagamento
também poderá ser feito mediante transferencia bancária, ou qualquer outro meio de
pagamento aceitável. Em caso de atraso, sobre o débito incidirão (a) correção monetária,
sendo assegurada, no mínimo, a variação do IGP-M/FGV; (b) juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês; e (c) multa de 2% (dois por cento). A cobrança do aluguel será
realizada no mês subsequente ao mês de utilização do TERMINAL. Como parte do
pacote de locação dos TERMINAIS, a FORTBRASIL providenciará a correção dos
defeitos de funcionamento dos TERMINAIS ou a troca destes, se houver necessidade,
exceto nos casos comprovados de mau uso pelo CLIENTE. A manutenção preventiva e
corretiva será realizada somente pela FORTBRASIL ou empresas por estas indicadas,
sendo que em determinados casos a FORTBRASIL poderá cobrar pela substituição de
peças, acessórios e componentes dos TERMINAIS, ainda que tais equipamentos sejam
de propriedade do CLIENTE. Em primeiro lugar será feito atendimento de 1º nível
(remoto) e, havendo necessidade de reparo físico, será aberto um chamado junto à
CENTRAL DE RELACIONAMENTO, a ser atendido no local de instalação do
TERMINAL.
Instalação e Devolução. Os TERMINAIS deverão ser mantidos no endereço do CLIENTE
designado no SISTEMA FORTBRASIL, não podendo ser removidos sem autorização
prévia e expressa da FORTBRASIL. A instalação dos equipamentos será realizada pela
FORTBRASIL ou por terceiros por ela indicados, e o CLIENTE se compromete a
devolvê-los no mesmo estado que os recebeu, funcionando normalmente, salvo desgaste
natural pelo uso normal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o término da
locação, sob pena de incorrer em multa não compensatória equivalente ao valor pro-rata
do aluguel acrescido de 40% (quarenta por cento). A aplicação da multa será mensal até
a devolução do equipamento;
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EQUIPAMENTOS E MEIOS DE PAGAMENTO

A FORTBRASIL se reserva o direito de bloquear o funcionamento do
TERMINAL em seu sistema em caso de desvios de conduta, avarias ou
adulterações, sem qualquer garantia de manutenção, substituição e/ou
reembolso por parte da FORTBRASIL.
Uso. O CLIENTE deverá utilizar os TERMINAIS somente de acordo com a legislação
aplicável e conforme as especificações do fabricante, não efetuando ou autorizando que
seja feita qualquer alteração ou modificação em qualquer TERMINAL sem o
consentimento prévio e expresso da FORTBRASIL. Fica vedado ao CLIENTE (a)
deslocar ou utilizar o TERMINAL em outro local que não o seu endereço cadastrado no
SISTEMA FORTBRASIL; (b) utilizar o TERMINAL de outro CLIENTE; ou (c) emprestar a
terceiros, ainda que seja um cliente da FORTBRASIL, um TERMINAL que tenha sido
cadastrado para o CLIENTE;
Despesas. Os custos e despesas com o funcionamento do TERMINAL relativos a
comunicação, telefonia (fixa e móvel), energia elétrica e demais custos aplicáveis serão
de responsabilidade exclusiva do CLIENTE cabendo, porém, à FORTBRASIL as
despesas com a manutenção conforme disposto neste CONTRATO.
A FORTBRASIL não terá qualquer responsabilidade com relação a TERMINAIS,
serviços, manutenções corretivas e/ou preventivas, garantia de equipamentos,
software ou materiais operacionais adquiridos ou contratados pelo CLIENTE de
terceiros, ainda que credenciados e/ou homologados pela FORTBRASIL ou ofertados
por meio do marketplace da FORTBRASIL.
O CLIENTE deverá providenciar a aquisição, instalação, atualização e/ou adequação,
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Guarda. O CLIENTE deverá, às suas expensas, zelar pela guarda, conservação e
limpeza dos equipamentos, protegendo-os contra danos, mau uso, destruição,
intervenção, depredação, sinistros, violação, turbação ou esbulho por terceiros, inclusive
decorrentes de caso fortuito ou força maior. O CLIENTE deverá, para tanto, realizar o
controle efetivo dos equipamentos, mantendo inventário atualizado e que contenha: (a)
número de série; (b) caixa onde está instalado o equipamento; (c) motivo da
substituição; e (d) número de série do equipamento substituto. O CLIENTE não poderá
ceder, transferir, emprestar ou entregar para terceiros os equipamentos, software ou
materiais que receber em virtude deste CONTRATO, sob pena de arcar com as perdas
correspondentes causadas à FORTBRASIL e/ou a quaisquer terceiros. O CLIENTE será
responsável em caso de apreensão, remoção, bloqueio, lacre, confisco ou leilão dos
TERMINAIS por quaisquer órgãos ou autoridades, e arcará com o custo do reparo,
substituição ou liberação dos TERMINAIS, inclusive com o valor da locação até que o
TERMINAL seja devolvido ou retirado pela FORTBRASIL, bem como com eventuais
multas e penalidades impostas ao CLIENTE e/ou à FORTBRASIL pelos órgãos ou
autoridades competentes, em função do mau uso ou uso incorreto pelo CLIENTE dos
TERMINAIS. Em qualquer desses eventos o CLIENTE deverá comunicar a
FORTBRASIL imediatamente indicando todas as características do equipamento e tomar
as providências necessárias para proteger os interesses da FORTBRASIL, incluindo, mas
não se limitando a, a retomada, desbloqueio ou remoção do lacre. Caso a FORTBRASIL
verifique a ocorrência de perda total ou parcial do TERMINAL, o CLIENTE responderá
pelo valor de reposição de um TERMINAL novo, similar ou de tecnologia que venha
substitui-lo, que será informado pela FORTBRASIL oportunamente. Nesse sentido, o
CLIENTE deverá manter a integridade e perfeito funcionamentos dos TERMINAIS,
respondendo perante a FORTBRASIL em qualquer dos eventos acima indicados, bem
como pelo uso irregular ou fora das especificações do fabricante.

O CLIENTE se compromete a realizar todas as atualizações necessárias nos
TERMINAIS, que sejam de sua propriedade ou não, para permitir a adequada
execução deste CONTRATO, nos prazo estabelecidos pela FORTBRASIL.
As condições previstas nas Cláusulas 0, 0 e 0 são aplicáveis para os equipamentos de
propriedade ou contratados pelo CLIENTE.
Cabe ao CLIENTE se responsabilizar pelo tipo de TERMINAL que, em virtude da
legislação ou regulamentação local for obrigado a utilizar. O CLIENTE declara e
reconhece que o tipo de TERMINAL por ele utilizado não viola ou infringe qualquer lei ou
regulamentação aplicável ao CLIENTE. Além disso, o CLIENTE expressamente se
responsabiliza, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os tributos e
contribuições, bem como pelo cumprimento das respectivas obrigações acessórias
impostas pelas autoridades competentes, decorrentes da utilização do TERMINAL,
isentando a FORTBRASIL de toda e qualquer responsabilidade que venha a ser imposta,
inclusive à própria FORTBRASIL, em função da escolha e utilização do TERMINAL. Em
razão disto, na hipótese de a FORTBRASIL vir a ser responsabilizada, a qualquer título,
por qualquer obrigação e/ou penalidade imposta pelos órgãos e/ou autoridades
competentes por culpa ou dolo do CLIENTE, ficará o CLIENTE obrigado a proceder ao
reembolso dos valores despendidos pela FORTBRASIL em função de tais imposições.
TRANSAÇÕES
O CLIENTE obriga-se, por si e por toda e qualquer pessoa que, em seu nome, venha
a ter acesso ao SISTEMA FORTBRASIL, armazenar, transmitir ou processar
pagamentos, bem como a observar todos os limites, condições de segurança e
operacionais determinadas neste CONTRATO ou que venham a ser adotadas pela
FORTBRASIL, por lei ou por regulamentação para evitar erros e fraudes nas
TRANSAÇÕES.
As TRANSAÇÕES deverão observar todas as condições do CONTRATO, bem
como as condições e regras operacionais e de segurança que venham a ser
instituídas a qualquer tempo pela FORTBRASIL, por lei ou por regulamentação.
Nas TRANSAÇÕES em que não houver digitação de SENHA, o CLIENTE será
responsável por colher a assinatura do PORTADOR na via do COMPROVANTE DE
VENDA, que ficará com o CLIENTE, e por conferir com as constantes do CARTÃO e
documento de identificação pessoal.
Se o PORTADOR apresentar CARTÃO com a tecnologia CHIP, o CLIENTE deverá
efetuar a leitura desse microcircuito no equipamento eletrônico específico, ao invés da
leitura da tarja magnética.
A captura por meio de máquina manual, ou seja, impressão
manual do
COMPROVANTE DE VENDA, será admitida unicamente em TRANSAÇÕES com
cartões de crédito e deverá ser efetuada somente em situações de contingência
comprovadamente alheias à vontade do CLIENTE ou se a FORTBRASIL der
autorização por escrito neste sentido. Nesse caso, é obrigatória a solicitação de
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bem como arcar com os custos de manutenção dos equipamentos, TERMINAIS e
software de sua propriedade ou de propriedade de seus contratados, ainda que estes
estejam conectados aos TERMINAIS da FORTBRASIL.

Em caso de captura manual de TRANSAÇÃO o CLIENTE deverá, se aplicável, entregar
a via do COMPROVANTE DE VENDA acompanhada do RESUMO DE OPERAÇÕES
preenchido ao banco designado como DOMICÍLIO BANCÁRIO do CLIENTE, no prazo
de 5 (cinco) dias contados da emissão do COMPROVANTE DE VENDA.
Para aqueles CLIENTES autorizados, no momento da solicitação do CÓDIGO DE
AUTORIZAÇÃO será realizada também a captura da TRANSAÇÃO, ficando dispensado
o preenchimento e envio do RESUMO DE OPERAÇÕES ao banco de DOMICÍLIO
BANCÁRIO. Por razões de segurança, esta modalidade de captura exige que o CLIENTE
informe dados de segurança no momento da solicitação do CÓDIGO DE
AUTORIZAÇÃO.
Em caso de captura eletrônica de TRANSAÇÃO, em TERMINAIS em que haja essa
demanda, o CLIENTE deverá efetuar o FECHAMENTO DE LOTE ao final de todo dia ou
quando o TERMINAL requerer, o que ocorrer primeiro.
O CLIENTE se obriga a não impor condições e/ou restrições discriminatórias ao pleno
e legítimo uso de CARTÕES e MEIOS DE PAGAMENTO pelo PORTADOR.
O CLIENTE assumirá integral responsabilidade por (a) eventuais erros nos dados das
TRANSAÇÕES; (b) contestação; e (c) cancelamentos de TRANSAÇÕES enviados ao
SISTEMA FORTBRASIL.
O CLIENTE deve utilizar os TERMINAIS somente para realizar TRANSAÇÕES
regulares e resultantes de suas próprias atividades, sendo expressamente vedada a
realização de TRANSAÇÕES de terceiros, ainda que empresas do mesmo grupo
econômico do CLIENTE, obrigando-se, outrossim, o CLIENTE a observar
rigorosamente as condições deste CONTRATO e a legislação aplicável.
Estão sujeitas ao não processamento, ao não pagamento e/ou cancelamento,
TRANSAÇÕES irregularmente realizadas, sob quaisquer modalidades, de forma
conivente ou não, em circunstâncias que caracterizem indício ou suspeita de fraude
e/ou irregularidade.
O CLIENTE está ciente que poderá ser suspenso e/ou descredenciado, sob exclusivo
critério da FORTBRASIL, caso se verifique a recorrência de TRANSAÇÕES suspeitas
ou irregulares, conforme políticas definidas pela FORTBRASIL e/ou regras de
monitoramento de fraude da FORTBRASIL.
O CLIENTE está ciente e concorda com os métodos que a FORTBRASIL vier a adotar
para identificar e prevenir fraudes e práticas ilícitas. O CLIENTE se obriga a monitorar
e orientar seus funcionários, bem como cooperar e colaborar, principalmente com
fornecimento das informações solicitadas.
O CLIENTE deverá solucionar diretamente com o PORTADOR toda e qualquer
controvérsia sobre os bens e serviços fornecidos, incluindo casos de defeito, vícios ou
devolução, fraude, problemas na entrega, entre outros, e se responsabilizar
integralmente pela TRANSAÇÃO, isentando a FORTBRASIL de qualquer
responsabilidade relativa a esses bens e serviços, inclusive com relação ao Código de
Proteção e Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis, bem como
indenizando a FORTBRASIL em caso de imputação de responsabilidade pelas
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CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO pelo CLIENTE junto à CENTRAL DE AUTORIZAÇÕES.

O CLIENTE está ciente e concorda expressamente que a responsabilidade da
FORTBRASIL está limitada à execução das obrigações descritas neste CONTRATO,
sendo certo que quaisquer obrigações ou ônus decorrentes, direta ou indiretamente,
de quaisquer procedimentos administrativos ou judiciais, resultantes de eventual
descumprimento de qualquer obrigação principal ou acessória por parte do CLIENTE e
promovida por qualquer terceiro, inclusive órgãos federais, estaduais ou municipais
competentes, deverão ser suportados integralmente pelo CLIENTE.
O CLIENTE está ciente e concorda expressamente que a FORTBRASIL não é
responsável por eventuais falhas, atrasos ou interrupções na prestação de serviço,
uma vez que, tratando-se de serviços de tecnologia, interrupções são previsíveis,
inclusive decorrentes de caso fortuito ou motivos de força maior, bem como por
limitações impostas por parte do poder público ou da atuação de operadoras de
serviço de telecomunicações interconectadas à rede do CLIENTE, ou, ainda, por má
utilização do serviço pelo CLIENTE ou por qualquer outro fato alheio à FORTBRASIL.
Os benefícios relativos a premiações e/ou campanhas, concedidos a funcionários,
prepostos e/ou colaboradores do CLIENTE para incentivar a utilização dos MEIOS DE
PAGAMENTO não implicará em responsabilidade e/ou encargo à FORTBRASIL, a
qualquer título, inclusive trabalhista, previdenciário ou fiscal. Caberá ao CLIENTE se
responsabilizar por eventuais encargos e ressarcir a FORTBRASIL por ônus ou
encargos porventura impostos por terceiros a esta última em decorrência de pagamentos,
incentivos e bonificações concedidas aos funcionários, prepostos e/ou colaboradores do
CLIENTE.
Na eventualidade de serem realizadas ações promocionais junto a PORTADORES,
consumidores, funcionários ou quaisquer terceiros, o CLIENTE será o único e exclusivo
responsável pelo cumprimento adequado da mecânica promocional, respondendo
inclusive por eventuais reclamações, pleitos, ações judiciais ou administrativas
relacionadas a referidas ações promocionais, devendo inclusive, ressarcir a
FORTBRASIL caso esta venha a incorrer em quaisquer dispêndios dessa natureza.
O CLIENTE somente poderá aceitar MEIOS DE PAGAMENTO em vendas por atacado
com autorização prévia e expressa da FORTBRASIL.
O CLIENTE reconhece e aceita que a FORTBRASIL poderá, a seu exclusivo critério,
solicitar alterações nos procedimentos de realização das TRANSAÇÕES, de forma a
obter maior segurança. A FORTBRASIL poderá também determinar que os
TERMINAIS, equipamentos e materiais operacionais utilizados para as TRANSAÇÕES
contenham novos dispositivos, características de segurança ou ainda que sejam
substituídos.
PAGAMENTO DAS TRANSAÇÕES
O valor das TRANSAÇÕES será pago ao CLIENTE nos prazos e formas acordados
com a FORTBRASIL, por meio de depósito no DOMICÍLIO BANCÁRIO indicado pelo
CLIENTE, observadas as condições aqui estabelecidas e desde que a TRANSAÇÃO
tenha sido realizada de acordo com este CONTRATO. A FORTBRASIL pagará o valor
da TRANSAÇÃO ao CLIENTE, após as deduções aplicáveis.
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situações aqui previstas.

A FORTBRASIL pagará o valor da TRANSAÇÃO ao CLIENTE, após as
deduções aplicáveis, respeitados os prazos de agendamento definidos
entre a FORTBRASIL e o CLIENTE, conforme negociação comercial.
O CLIENTE reconhece que as TRANSAÇÕES estão sujeitas a c ontestação
(CHARGEBACK) e cancelamento, na forma prevista na Cláusula 0 deste
CONTRATO, hipóteses em que deixarão de ser pagas pela FORTBRASIL ao
CLIENTE, ou então serão objeto de estorno, caso já tenham sido liquidadas.
Caso a data prevista para o pagamento do valor líquido da TRANSAÇÃO seja feriado
ou dia de não funcionamento bancário na praça do DOMICÍLIO BANCÁRIO indicado
pelo CLIENTE ou na praça da sede da FORTBRASIL, o pagamento será realizado no
primeiro dia útil subsequente.
A FORTBRASIL disponibilizará ao CLIENTE extrato contendo movimento de créditos e
débitos realizados no mês anterior ao seu recebimento, podendo o CLIENTE optar por
uma das seguintes modalidades: (a) EXTRATO POR E-MAIL; ou (b) EXTRATO ONLINE. O CLIENTE, desde já, reconhece e aceita que somente poderá solicitar que a
FORTBRASIL lhe envie os extratos aqui mencionados relativos aos últimos 6 (seis)
meses. Para recebimento do EXTRATO POR E-MAIL, o CLIENTE deverá fazer a
solicitação junto a FORTBRASIL, de acordo com os procedimentos estabelecidos no site
www.fortbrasil.com.br.
Em caso de captura eletrônica, o prazo para pagamento será contado a partir da data
de submissão de cada TRANSAÇÃO ou do FECHAMENTO DE LOTE, o que ocorrer
por último. Em caso de captura manual, o prazo de pagamento será contado a partir
da entrega do RESUMO DE OPERAÇÕES pelo CLIENTE no banco de domicílio ou na
data da captura da TRANSAÇÃO, conforme determinação da FORTBRASIL.
Efetuado o crédito no DOMICÍLIO BANCÁRIO do CLIENTE, estará comprovada, para
todos os efeitos, a quitação das obrigações pecuniárias decorrentes da TRANSAÇÃO,
ficando apenas, sujeito ao cancelamento, debito e/ou estorno nas hipóteses previstas
neste instrumento.
O CLIENTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data prevista para a
realização do pagamento pela FORTBRASIL, para apontar qualquer divergência em
relação aos valores pagos. Findo tal prazo, não caberá qualquer reclamação por parte
do CLIENTE e ocorrerá a quitação automática, irrevogável, irretratável e definitiva
quanto aos referidos valores.
O CLIENTE poderá, observadas as condições previstas na Cláusula 0 deste
CONTRATO, solicitar a antecipação do recebimento dos recursos decorrentes das
TRANSAÇÕES.
CONTESTAÇÃO E CANCELAMENTO
O CLIENTE tem ciência de que, ainda que a TRANSAÇÃO tenha recebido um
CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO, ela poderá ser cancelada, debitada, sofrer
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O CLIENTE é o único responsável pela indicação dos seus dados para
pagamento, ficando a FORTBRASIL eximido de qualquer responsabilidade
a esse respeito.

A TRANSAÇÃO, mesmo após autorizada, poderá não ser processada ou ser
estornada pela FORTBRASIL nas seguintes hipóteses:
se a controvérsia sobre os bens e serviços fornecidos, incluindo mas não se
limitando a serviços não prestados, mercadoria não entregue ou ainda casos
de defeito, vícios ou devolução, não for solucionada entre CLIENTE e
PORTADOR;
se o PORTADOR não reconhecer ou discordar da TRANSAÇÃO, em razão
de suspeita de fraude;
se houver erro de processamento da TRANSAÇÃO, incluindo, mas não se
limitando, a digitação de número do CARTÃO incorreto, valor incorreto,
duplicidade de submissão ou de CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO de uma
mesma TRANSAÇÃO ou processamento de moeda incorreto;
se o CLIENTE não apresentar os documentos referentes à TRANSAÇÃO
para a FORTBRASIL nos casos aplicáveis, em um prazo máximo de 5
(cinco) dias a contar da data do fornecimento do CÓDIGO DE
AUTORIZAÇÃO;
se a TRANSAÇÃO não for comprovada pela exibição do COMPROVANTE
DE VENDA, da nota fiscal e/ou do respectivo comprovante de entrega de
mercadoria ou serviço e/ou dos outros documentos que venham a ser
exigidos pela FORTBRASIL conforme o MEIO DE PAGAMENTO utilizado
e/ou TRANSAÇÃO realizada;
se o COMPROVANTE DE VENDA estiver ilegível, rasurado, adulterado ou
danificado, ou ainda, se os seus campos não estiverem corretamente
preenchidos;
se o COMPROVANTE DE VENDA for duplicado, falsificado ou copiado de
outro;
se houver ordem de autoridade legítima impedindo o pagamento e/ou
determinando o bloqueio, penhora, arresto, custódia ou depósito dos créditos
do CLIENTE;
se houver erro no processo de obtenção de CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO da
TRANSAÇÃO, se o CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO for negado, se a
TRANSAÇÃO não tiver um CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO válido na data da
venda, se o CARTÃO estiver vencido, se a TRANSAÇÃO tiver sido efetivada
utilizando CARTÃO inválido ou se o CARTÃO constar em boletim protetor;
se a TRANSAÇÃO foi realizada com CARTÃO que apresentava a tecnologia
CHIP no momento da venda e o CLIENTE não tiver efetuado a devida leitura
dessa tecnologia no TERMINAL;
se o CLIENTE realizar TRANSAÇÃO suspeita, irregular ou fraudulenta, ou

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Pires De Oliveira Neto, Jessica Bezerra Da Silva, Regina Marcia Torres Nogueira
De Alencar e Deborah Do Nascimento Ferreira E Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 50B0-6F1F-D1DB-460C.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Pires De Oliveira Neto, Jessica Bezerra Da Silva, Regina Marcia Torres Nogueira De Alencar e Deborah Do Nascimento Ferreira E Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 50B0-6F1F-D1DB-460C.

CHARGEBACK ou não ser capturada pela FORTBRASIL. A FORTBRASIL informará o
CLIENTE sobre a ocorrência de eventuais contestações de TRANSAÇÕES e, nestes
casos, o seu valor não será pago ou, se já tiver sido pago, ficará sujeito a estorno.

se o PORTADOR não autorizar a renovação dos serviços;
se o CLIENTE obtiver a pré-autorização da TRANSAÇÃO, nos caso
aplicáveis, e não confirmá-la posteriormente; e
se ocorrer o descumprimento, pelo CLIENTE, do disposto neste
CONTRATO e/ou das regras emitidas pela FORTBRASIL e suas
respectivas atualizações, bem como da legislação aplicável.
O CLIENTE poderá, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a data da TRANSAÇÃO,
requerer o seu cancelamento, sendo que caberá à FORTBRASIL (a) aprovar ou não o
pedido de cancelamento; e (b) estabelecer os meios e procedimentos para a
realização do cancelamento. O modo de cancelamento será determinado
exclusivamente pela FORTBRASIL e ficará condicionado à existência de créditos
suficientes na AGENDA FINANCEIRA do CLIENTE para que seja a possível a
compensação do valor do cancelamento.
Após a realização do cancelamento, o CLIENTE se responsabiliza por eventuais
questionamentos dele decorrentes e por tomar todas as providências necessárias para
que o cancelamento seja concretizado (cancelamentos de boletos, carnês, etc.).
Em caso de cancelamento, estorno ou na hipótese de devolução de valores devidos para
a FORTBRASIL a qualquer título, o referido montante deverá ser restituído pelo
CLIENTE com correção monetária, sendo utilizada, no mínimo, a variação do IGP-M/FGV
desde a data do pagamento ou a partir de quando se tornou exigível, acrescido de juros
de 1% (um por cento) ao mês e multa de 5% (cinco por cento), calculados pro rata die,
bem como dos encargos operacionais e perdas e danos incorridos.
A restituição será efetuada sempre que possível por meio de ajuste a débito na AGENDA
FINANCEIRA, ou por meio de débito no DOMICÍLIO BANCÁRIO do CLIENTE, o que
fica desde já autorizado pelo CLIENTE para todos os fins de direito. O CLIENTE deverá
ter saldo suficiente em AGENDA FINANCEIRA e/ou no DOMICÍLIO BANCÁRIO para
suportar a restituição de valores devidos à FORTBRASIL. Em caso de insuficiência de
saldo na AGENDA FINANCEIRA ou de fundos no DOMICÍLIO BANCÁRIO, a
FORTBRASIL poderá utilizar todos os meios de cobranças aceitos pela legislação
brasileira, podendo inclusive solicitar a inclusão do nome do CLIENTE nos órgãos
deproteção ao crédito, devendo o CLIENTE ressarcir a FORTBRASIL por todos os
custos e despesas decorrentes da cobrança.
O CLIENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do pagamento
das TRANSAÇÕES para apontar qualquer diferença nos valores a crédito ou a débito
que compõem o pagamento efetuado. Terá, ainda, o mesmo prazo, contando-se da
data em que o pagamento deveria ter sido efetuado de acordo com o CONTRATO,
para solicitar explicações de pagamentos não realizados. Findo esse prazo, a quitação
do valor pago da TRANSAÇÃO será irrestrita e irrevogável.
Para fins do disposto na Cláusula 0 acima, o CLIENTE guardará a via original do
COMPROVANTE DE VENDA, notas fiscais e documentação que comprovem a
entrega dos bens adquiridos ou dos serviços prestados pelo prazo de 12 (doze) meses
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ainda atingir ou exceder o percentual de TRANSAÇÕES suspeitas,
fraudulentas ou irregulares, ou de CHARGEBACKS, de acordo com as
escalas pré-definidas pela FORTBRASIL;

O COMPROVANTE DE VENDA deverá ser fornecido à FORTBRASIL em até 5
(cinco) dias úteis a contar da solicitação. Se o CLIENTE não exibir o
COMPROVANTE DE VENDA legível e correto no prazo acima fixado, estará
sujeito ao estorno do valor da TRANSAÇÃO, conforme previsto neste CONTRATO.
Na hipótese de TRANSAÇÕES pendentes nos TERMINAIS, o CLIENTE deve
confirmá-las ou desfazê-las no prazo de 30 (trinta) dias, quando se tratar de
TRANSAÇÕES de crédito, por uma das formas de comunicação prevista neste
CONTRATO. O descumprimento desse prazo pelo CLIENTE implicará o desfazimento
automático da respectiva TRANSAÇÃO, independentemente de qualquer
comunicação por parte da FORTBRASIL.
DOMICÍLIO BANCÁRIO
O CLIENTE deverá indicar o DOMICÍLIO BANCÁRIO para cada uma das instituições
financeiras participantes do SISTEMA FORTBRASIL que sejam autorizadas pela
FORTBRASIL naquele momento para serem designadas como DOMICÍLIOS
BANCÁRIOS.
Mediante a adesão do CLIENTE a este CONTRATO, o CLIENTE expressamente
autoriza, de forma irrevogável e irretratável, que por ordem da FORTBRASIL, a
instituição financeira efetue em seu DOMICÍLIO BANCÁRIO, lançamentos a crédito,
débito, estorno de valores e outros previstos neste CONTRATO, além de outros valores
devidos à FORTBRASIL a qualquer título, independentemente de prévia consulta do
CLIENTE ou de qualquer outro ato ou formalidade legal ou documental.
Caso a instituição do DOMICÍLIO BANCÁRIO se declare impedida, por qualquer
motivo, de dar cumprimento às ordens de crédito emitidas pela FORTBRASIL, deverá
o CLIENTE providenciar a regularização do DOMICÍLIO BANCÁRIO ou ainda, indicar
novo DOMICÍLIO BANCÁRIO. Neste caso, o CLIENTE deverá informar tal providência
à FORTBRASIL, que estará autorizada a reter o pagamento dos créditos até o
recebimento do pedido de mudança e regularização do DOMICÍLIO BANCÁRIO pelo
CLIENTE ou o respectivo processamento, sem quaisquer ônus, penalidades ou
encargos.
No caso de impossibilidade de repasse financeiro da FORTBRASIL para o DOMICILIO
BANCÁRIO indicado pelo CLIENTE por motivos judiciais, inatividade ou encerramento da
conta, e não existindo outras contas de titularidade do CLIENTE, a FORTBRASIL
realizará o descredenciamento do CLIENTE junto ao SISTEMA FORTBRASIL. Nesta
hipótese, o CLIENTE deverá encaminhar à FORTBRASIL um formulário, em modelo
disponibilizado no site da FORTBRASIL, preenchido e assinado, autorizando o repasse
financeiro remanescente para conta de titularidade dos sócios do CLIENTE.
O CLIENTE poderá solicitar a alteração/troca do seu DOMICÍLIO BANCÁRIO,
observadas as condições e os procedimentos estabelecidos pela FORTBRASIL e
periodicamente disponibilizados em seu website e demais meios de comunicação com
CLIENTES. As TRANSAÇÕES capturadas anteriormente à troca do DOMICÍLIO
BANCÁRIO no SISTEMA FORTBRASIL e que já tenham sido selecionadas para
liquidação, isto é, com data de pagamento integral ou parcial programada para os
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a contar da data da TRANSAÇÃO, ou pelo prazo acordado diretamente com o
CLIENTE por meio da PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO.

Fica proibida, entretanto, a troca de DOMICÍLIO BANCÁRIO pelo CLIENTE,
se ele tiver contratado - e estiver em vigor - ACORDO OPERACIONAL
com a instituição financeira cadastrada como DOMICÍLIO BANCÁRIO. A
proibição se refere exclusivamente aos créditos sujeitos ao respectivo
ACORDO OPERACIONAL.
A troca de DOMICÍLIO BANCÁRIO somente poderá ser feita para uma das
instituições financeiras autorizadas pela FORTBRASIL a funcionar como
DOMICÍLIO BANCÁRIO do CLIENTE à época da solicitação de troca. O
CLIENTE interessado em efetuar a referida troca deverá consultar
previamente a FORTBRASIL a respeito da lista de instituições financeiras
autorizadas à época, de acordo com as políticas de FORTBRASIL, e
somente poderá decidir a troca em favor de alguma delas.
O CLIENTE tem ciência que caso ele tenha contratado ou venha a contratar
determinadas operações junto a instituições financeiras, cuja garantia sejam
seus recebíveis, a FORTBRASIL poderá alterar o DOMICILIO BANCARIO
do CLIENTE sem necessidade de aviso.
A capacidade das instituições financeiras para ser DOMICÍLIO BANCÁRIO
poderá ser diferente para o caso de novo credenciamento de CLIENTE e
para o caso de troca de DOMICÍLIO BANCÁRIO de CLIENTE já
credenciado. Ademais, caso o CLIENTE termine ou tenha seu CONTRATO
terminado por qualquer motivo e, em um prazo inferior a 1 (um) ano a
contar da data de término, solicite novo credenciamento ao SISTEMA
FORTBRASIL, a designação do DOMICÍLIO BANCÁRIO será tratada como
troca de DOMICÍLIO BANCÁRIO e não como novo credenciamento.
Em caso de término do CONTRATO por qualquer motivo, o CLIENTE se compromete
a manter ativo seu DOMICÍLIO BANCÁRIO até que todas as TRANSAÇÕES sejam
liquidadas.
ANTECIPAÇÃO DO RECEBIMENTO
Caso o CLIENTE deseje negociar a antecipação de seus recebíveis junto à
FORTBRASIL, referida operação implicará a realização de cessão ou transferência
dos recebíveis para a FORTBRASIL ou para terceiros que esta venha a determinar
(inclusive fundos de investimento), independente da forma jurídica ou comercial a ser
adotada pela FORTBRASIL. A antecipação do recebimento de recursos oriundos das
TRANSAÇÕES ensejará o pré-pagamento dos valores objeto da antecipação e as
condições comerciais de cada pré-pagamento serão ajustadas entre o CLIENTE e a
FORTBRASIL.
Para a cessão de recebíveis nos termos desta Cláusula 0, deverão ser
observadas as seguintes condições:
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próximos 5 (cinco) dias úteis, serão depositadas no DOMICÍLIO BANCÁRIO vigente
antes da solicitação da troca, que deverá ser mantido ativo pelo CLIENTE durante o
prazo acima. As TRANSAÇÕES ou parcelas com data de pagamento programada
para prazo superior a 5 (cinco) dias úteis serão realizadas no DOMICÍLIO BANCÁRIO
vigente à época do pagamento.

Solicitação da Cessão. Caso seja do seu interesse, o CLIENTE solicitará a
cessão da totalidade ou de parte dos recebíveis existentes em sua AGENDA
FINANCEIRA, identificando a(s) data(s) do(s) recebível(is) das
TRANSAÇÕES com CARTÕES que serão cedidos. Recebida a solicitação de
cessão, a FORTBRASIL a analisará e informará (1) se a operação poderá ser
realizada; e (2) o preço a ser pago pela cessão, conforme seus critérios de
avaliação (ou de terceiros por ela indicados). Caso o CLIENTE aceite, a
FORTBRASIL creditará em favor do CLIENTE o preço da cessão e demais
valores devidos em razão do CONTRATO. A FORTBRASIL, ainda que
autorize a cessão de recebíveis, poderá realizar a operação somente para
parte dos recebíveis, conforme seus critérios de avaliação de risco. Os
recebíveis não cedidos serão pagos ao CLIENTE no prazo originalmente
acordado com a FORTBRASIL.
Preço da Cessão. Quando o CLIENTE solicitar a antecipação de recebíveis,
a FORTBRASIL informará o preço da cessão, levando em conta critérios
diversos, tais como o valor do crédito a ser cedido e o prazo do pagamento
dos recebíveis cedidos. Em caso de solicitação efetuada em dias úteis e
dentro do horário informado pela FORTBRASIL, a negociação será
considerada válida para o mesmo dia aplicando-se o preço da cessão
vigente neste dia.
Canais. A solicitação de cessão dos recebíveis poderá ser feita pelos canais
disponibilizados pela FORTBRASIL para este fim, tais como, CENTRAL DE
RELACIONAMENTO, website da FORTBRASIL, dentre outros que poderão
ser incluídos a qualquer momento pela FORTBRASIL. A FORTBRASIL
poderá alterar os canais acima a qualquer momento. Os canais de
atendimento funcionarão nos dias úteis, em horário a ser divulgado pela
FORTBRASIL.
Validação da Operação. Para a formalização e eficácia da cessão dos
recebíveis, o CLIENTE deverá obrigatoriamente atender a todos os requisitos
de segurança e validação (por exemplo, digitação de senhas e confirmação
de dados) eventualmente exigidos pela FORTBRASIL no momento da
solicitação da cessão. A FORTBRASIL poderá, ainda, exigir documentos,
gravar ligações e/ou tomar outras providências que julgar necessárias para
confirmar a formalização da cessão. Em razão disto, o CLIENTE
expressamente autoriza e reconhece, como condição prévia à cessão de
seus recebíveis, que a FORTBRASIL poderá adotar quaisquer das medidas
acima e outras que julgar necessárias com relação à cessão de recebíveis,
inclusive, caso a FORTBRASIL tenha que comprovar a realização da
operação a terceiros, poderá disponibilizar cópia do documento, gravação ou
qualquer outro meio utilizado para a formalização da operação de cessão.
Operação Automática. Na hipótese do CLIENTE solicitar à FORTBRASIL
que a cessão se opere automaticamente para todos os recebíveis, fica
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Cessão de Recebíveis. A operação obrigatoriamente será feita por meio de
cessão dos recebíveis pelo CLIENTE à FORTBRASIL (ou para terceiros que
esta venha a determinar), o que implicará na transferência definitiva da
propriedade dos recebíveis à FORTBRASIL (ou de terceiros determinados
pela FORTBRASIL), deixando os referidos recebíveis cedidos de fazer parte
do patrimônio ou ativo do CLIENTE.

Responsabilidade pelos Recebíveis Cedidos. Nas operações de cessão aqui
tratadas, o CLIENTE desde já reconhece e aceita que é responsável pela
legitimidade, devida existência e formalização dos recebíveis cedidos, bem
como pelos estornos, débitos e cancelamentos ocorridos com relação a tais
recebíveis, devendo reembolsar a FORTBRASIL (ou terceiro por ela indicado
nos termos da presente Cláusula) em caso de estorno, débito,
CHARGEBACK ou cancelamento dos recebíveis cedidos, devidamente
corrigidos por, no mínimo, o IGP- M/FGV e acrescidos de juros de 1% (um
por cento) ao mês. Fica convencionado que o valor dos estornos, débitos e
cancelamentos acrescido da respectiva correção e juros, poderá ser deduzido
da AGENDA FINANCEIRA do CLIENTE ou ainda debitado de seu
DOMICÍLIO BANCÁRIO.
Conforme disposto na Cláusula 11 acima, tendo em vista que a operação de
antecipação poderá implicar na realização de cessão ou transferência dos recebíveis
oriundos das TRANSAÇÕES do SISTEMA FORTBRASIL para terceiros que a
FORTBRASIL venha a determinar (inclusive fundos de investimento) o CLIENTE, para
esse fim, constitui, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, nos termos dos arts.
684 e 685 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (o Código Civil Brasileiro),
constitui a FORTBRASIL sua bastante procuradora para, em seu nome e por sua
conta, negociar os termos, ceder e transferir definitivamente os recebíveis do
CLIENTE, presentes e futuros, a tais terceiros, podendo para tanto firmar contratos,
instrumentos, termos de cessão e/ou qualquer outro documento, abrir contas de
pagamento, emitir e autorizar instruções de pagamento e/ou alteração e manutenção
de domicílio bancário do CLIENTE, bem como praticar quaisquer atos que sejam
necessários para formalizar e validar a transferência dos recebíveis, incluindo: (i) a
efetivação da consulta da sua agenda de recebíveis e todas e quaisquer informações
disponíveis junto às entidades registradoras ou depositária central autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil; (ii) envio de informações sobre a cessão de
recebíveis para a referida entidade, ficando expressamente prevista a dispensa de
prestar contas pela FORTBRASIL, nos termos da legislação civil.
Para as negociações de recebíveis nos termos da Cláusula 0, as seguintes
condições básicas serão observadas: (a) as negociações sempre serão a título
oneroso; (b) será aplicado o preço da cessão determinado pela FORTBRASIL
(diretamente ou conforme negociado pela FORTBRASIL nos termos desta Cláusula 0);
e (c) os recebíveis cedidos e/ou negociados deverão ser sempre referentes a
TRANSAÇÕES já realizadas, bem como estar completamente livres e
desembaraçados de quaisquer vínculos, ônus ou gravames.
Fica esclarecido que a FORTBRASIL não realiza operações de cessão de
recebíveis futuros, ou seja, referente a TRANSAÇÕES ainda não realizadas.
Na hipótese de cessão dos recebíveis ao IRACEMA III FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (“FUNDO”), observado o disposto
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acordado que serão aplicados automaticamente os preços praticados pela
FORTBRASIL (ou pelo terceiro por ela indicado) nas respectivas datas de
depósito. Quando o CLIENTE não tiver mais interesse que a operação seja
realizada de forma automática, deverá comunicar a FORTBRASIL, passando
a referida contraordem a vigorar em até 72 (setenta e duas) horas depois que
a FORTBRASIL tenha recebido o aviso do CLIENTE.

Para os fins do presente CONTRATO, o depósito no DOMICÍLIO BANCÁRIO do
CLIENTE na data acordada com a FORTBRASIL, ou na conta do cessionário, para os
casos de operação de cessão, do valor dos recebíveis, deduzidos o preço da cessão e
a REMUNERAÇÃO, caracteriza o aperfeiçoamento da negociação dos recebíveis e
representa a quitação irrevogável e irretratável pelo CLIENTE dos respectivos
pagamentos. Se o CLIENTE vier a receber, posterior e indevidamente, os pagamentos
dos recebíveis que foram cedidos, ele se obriga a entregá-los à FORTBRASIL, quando
a negociação tiver sido feita por esta, ou à instituição financeira cessionária, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.
O CLIENTE responderá pela legitimidade e legalidade das TRANSAÇÕES que
originaram os recebíveis negociados e sua regularidade de acordo com este
CONTRATO, sob pena de estorno, débito ou cancelamento, que poderão ocorrer nos
prazos previstos neste CONTRATO, independentemente da vigência de eventuais
negociações de recebíveis.
NEGOCIAÇÃO DOS RECEBÍVEIS
Caso o CLIENTE queira negociar seus recebíveis, poderá optar por negociar
diretamente com a FORTBRASIL ou com a instituição financeira onde mantém seu
DOMICÍLIO BANCÁRIO. Caberá à FORTBRASIL definir as condições das
negociações de recebíveis com ela acordadas e caberá à instituição financeira definir
as regras de negociações por esta realizadas. Em razão disso, fica esclarecido que a
FORTBRASIL não interfere e não tem qualquer responsabilidade com relação às
negociações de recebíveis realizadas entre o CLIENTE e as instituições financeiras.
Fica estabelecido que toda e qualquer contratação de ACORDO
OPERACIONAL, bem como toda e qualquer negociação, antecipação ou cessão
(independente da forma comercial ou jurídica a ser adotada) em relação a
recebíveis de quaisquer MEIOS DE PAGAMENTO, existentes ou futuros, que
implicarem tomada de ações pela FORTBRASIL e/ou gerarem ônus, riscos,
impactos sistêmicos ou operacionais para a FORTBRASIL, ficam sujeitos à sua
anuência. A FORTBRASIL verificará e informará ao CLIENTE se ele está apto a
negociar seus recebíveis, bem como quais instituições financeiras estão, de
acordo com as regras definidas no SISTEMA FORTBRASIL, autorizadas para
realizar referidas operações e em que termos podem ser contratadas.
Para negociação junto à instituição financeira de DOMICÍLIO BANCÁRIO, o
CLIENTE deverá proceder à negociação dos recebíveis diretamente com a
referida instituição financeira, não cabendo à FORTBRASIL intermediar,
estabelecer taxas ou validar a operação. A instituição financeira enviará as
informações da operação ao SISTEMA FORTBRASIL, cabendo à
FORTBRASIL somente (a) realizar a troca de titularidade dos recebíveis, no
caso de cessão; ou (b) respeitar a trava realizada no DOMICÍLIO BANCÁRIO
do CLIENTE, por prazo ou por valor acordado. A FORTBRASIL respeitará
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nesta Cláusula 0 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”, anexas ao presente CONTRATO (Apenso 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.”

REMUNERAÇÃO
Em decorrência dos serviços previstos no CONTRATO, o CLIENTE pagará uma
REMUNERAÇÃO pelos serviços prestados pela FORTBRASIL.
A
FORTBRASIL poderá cobrar o percentual da REMUNERAÇÃO
correspondente ao serviço de processamento de informações, em caso de
débito, estorno e/ou cancelamento da TRANSAÇÃO.
O
valor da REMUNERAÇÃO será deduzido automaticamente do valor bruto da
TRANSAÇÃO e poderá ser diferente em função do tipo de TRANSAÇÃO, tipo de
TERMINAL, tipo de MEIO DE PAGAMENTO, segmento de atuação do CLIENTE,
e/ou forma de captura de dados, se eletrônica ou manual.
A
FORTBRASIL encaminhará ao CLIENTE anualmente, quando aplicável, o
informe de rendimentos (“DIRF”) contendo as auto retenções de imposto de
renda, se incidentes, sobre a remuneração descrita no caput.
O CLIENTE está sujeito também ao pagamento dos seguintes valores, conforme
tabela em vigor, quando do respectivo evento e conforme venham a ser exigidos pela
FORTBRASIL:
Tarifa de credenciamento: tarifa devida pela adesão do CLIENTE ao
SISTEMA FORTBRASIL e pela inclusão de filiais/lojas do CLIENTE.
Tarifa de manutenção cadastral: tarifa devida pela atualização e
manutenção das informações cadastrais do CLIENTE. A Tarifa de
manutenção cadastral será cobrada anualmente pela FORTBRASIL para
cada CLIENTE e para cada uma de suas filiais, se houver.
Tarifa de emissão de documento em segunda via: tarifa por pedido de
emissão, em segunda via, de extratos, relatórios, borderôs, entre outros
documentos.
Tarifa de conectividade: tarifa mensal devida pelo CLIENTE pela conexão
de equipamento próprio ou de terceiros, sistemas e/ou lojas virtuais
conectados ao SISTEMA FORTBRASIL. Como se trata de disponibilidade
da rede, esta tarifa será devida ainda que o CLIENTE não realize
TRANSAÇÕES em determinado mês. A tarifa poderá ser cobrada por cada
TERMINAL ou cada CNPJ do CLIENTE, dependendo da solução de
captura escolhida.
Tarifa de liquidação: tarifa devida pela liquidação dos valores das
TRANSAÇÕES no DOMICÍLIO BANCÁRIO do CLIENTE. Esta tarifa incide
sobre cada liquidação, seja de crédito ou de débito de valores, realizada no
DOMICÍLIO BANCÁRIO do CLIENTE.
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eventuais travas (ou procedimentos semelhantes) pré-existentes, podendo
inclusive alterar o domicílio bancário do CLIENTE.

Tarifa para a contratação de antecipação de recebíveis por meio da
CENTRAL DE RELACIONAMENTO: tarifa devida pelo CLIENTE em caso
de contratação da antecipação de recebíveis por meio das CENTRAIS DE
RELACIONAMENTO. Esta tarifa incidirá sobre cada operação
efetivamente
contratada
por
meio
das
CENTRAIS
DE
RELACIONAMENTO.
Tarifa de envio de bobina emergencial: tarifa devida pelo envio de bobina
adicional, fora da programação habitual da FORTBRASIL, tendo em vista
que a FORTBRASIL acompanha a utilização das bobinas, com base na
quantidade de TRANSAÇÕES realizadas pelo CLIENTE.
Tarifa de cancelamento de TRANSAÇÃO: tarifa devida pelo CLIENTE pela
análise, tratamento e processamento de cancelamento de TRANSAÇÕES.
Esta tarifa incidirá sobre cada cancelamento de TRANSAÇÃO.
Tarifa para TRANSAÇÃO sem a presença do CARTÃO: tarifa devida para
os CLIENTES que realizarem TRANSAÇÕES sem a presença do
CARTÃO, em função da utilização da infraestrutura disponibilizada pela
FORTBRASIL para tal finalidade. A tarifa incidirá sobre cada TRANSAÇAO
efetuada sem a presença do CARTÃO.
Tarifa de liquidação em ciclo extraordinário: tarifa devida sobre cada
TRANSAÇÃO que for liquidada em ciclo menor do que o ciclo de
liquidação estabelecido pela FORTBRASIL.
Tarifa de devolução de TERMINAL: tarifa devida sobre cada solicitação de
devolução de TERMINAL pelo CLIENTE. Caso o CLIENTE efetue a
devolução do TERMINAL no local indicado pela FORTBRASIL, a tarifa
acima não será devida.
Tarifa de solicitação de pré-autorização: tarifa devida sobre cada
solicitação de pré-autorização feita pelo CLIENTE.
Tarifas operacionais: tarifas devidas à FORTBRASIL por controle
extraordinário de TRANSAÇÕES ou de pagamentos a ela devidos,
incluindo, mas não se limitando, a ajustes realizados na AGENDA
FINANCEIRA do CLIENTE em decorrência de procedimentos ou
determinações administrativas e/ou judiciais, tais como, cumprimento de
ofícios, bloqueios, penhoras, arrestos etc. Esta tarifa poderá ser cobrada
do CLIENTE pela FORTBRASIL mensalmente ou por evento, a critério
desta.
Aluguel de TERMINAL: remuneração mensal devida pelo CLIENTE à
FORTBRASIL pela locação de cada TERMINAL.
Os valores relativos à REMUNERAÇÃO da FORTBRASIL serão corrigidos anualmente
ou na menor periodicidade permitida em lei, sendo assegurada, no mínimo, a correção
conforme a variação do índice IGP-M/FGV. No caso de pagamento em atraso, sobre o
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Tarifa de CHARGEBACK: tarifa devida pela análise, tratamento e
processamento de cada procedimento de CHARGEBACK.

D
ecorridos 30 (trinta) dias sem que o CLIENTE efetue qualquer TRANSAÇÃO, a
FORTBRASIL poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, suspender a
cobrança do aluguel mensal do TERMINAL, sem que tal fato implique renúncia ou
isenção da cobrança desse valor. Neste caso, a FORTBRASIL poderá optar por
considerar o CONTRATO rescindido com efeitos imediatos, não sendo necessária
qualquer tipo de notificação prévia.
N
a eventualidade de o CLIENTE voltar a efetuar qualquer TRANSAÇÃO com CARTÃO
enquanto a cobrança do aluguel estiver suspensa, a soma dos aluguéis mensais
correspondentes a todo o período de suspensão será, a critério da FORTBRASIL,
compensada com os futuros pagamentos a serem realizados para o CLIENTE ou
cobrada mediante débito na AGENDA FINANCEIRA ou no DOMICÍLIO BANCÁRIO do
CLIENTE. A partir de então, o aluguel mensal do TERMINAL voltará a ser cobrado da
mesma forma estabelecida antes da suspensão da cobrança
FORMA DE COBRANÇA DO CLIENTE, MORA E INADIMPLEMENTO
Para efetuar a cobrança e/ou se reembolsar dos valores devidos pelo CLIENTE, a
FORTBRASIL poderá, para o que fica desde já expressamente autorizada pelo
CLIENTE, de forma irrevogável e irretratável, compensar o valor do débito com outros
créditos, presentes ou futuros, devidos ao CLIENTE, relacionados a este CONTRATO.
Na hipótese de insuficiência de créditos do CLIENTE, oriundos deste CONTRATO,
para a realização da compensação de que trata a Cláusula 0, a FORTBRASIL poderá
realizar lançamentos a débito no DOMICÍLIO BANCÁRIO do CLIENTE, nos termos da
Cláusula 0 supra, para o que fica para o que fica a FORTBRASIL desde já
expressamente autorizada pelo CLIENTE, de forma irrevogável e irretratável,
obrigando-se o CLIENTE a suprir o DOMICÍLIO BANCÁRIO de recursos suficientes
para suportar tais débitos.
No caso de ausência de créditos a compensar, ou na impossibilidade de
lançamento a débito no DOMICÍLIO BANCÁRIO, ou de insuficiência de fundos
disponíveis, a FORTBRASIL poderá determinar que o CLIENTE realize o pagamento
mediante ordem de pagamento, TED, boleto bancário ou depósito identificado,
podendo ainda a FORTBRASIL se valer de quaisquer outros meios de cobrança
legalmente permitidos.
Ocorrendo falta ou eventual atraso no pagamento, total ou parcial, de qualquer
obrigação do CLIENTE decorrente deste CONTRATO, o valor devido será acrescido
de (a) multa moratória de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor devido e não
pago; (b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; e (c) atualização monetária
com base na variação positiva do IGP-M/FGV, calculados pro rata die.
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valor devido incidirão correção monetária, sendo utilizada no mínimo a variação do
IGP-M/FGV, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 5% (cinco por
cento).

A FORTBRASIL adotará providências para identificação e prevenção de fraudes e
práticas ilícitas, comprometendo-se o CLIENTE a orientar seus funcionários e
contratados acerca do cumprimento das políticas de prevenção, bem como a fornecer
as informações solicitadas pela FORTBRASIL.
A FORTBRASIL ficará isenta de quaisquer responsabilidades relativas a fraudes,
indícios ou suspeitas de fraude, em todas as TRANSAÇÕES com CARTÕES e MEIOS
DE PAGAMENTO realizadas pelo CLIENTE, as quais serão de responsabilidade
exclusiva do CLIENTE.
Em caso de suspeita de realização de TRANSAÇÕES irregulares, a FORTBRASIL
fica desde logo autorizada pelo CLIENTE a iniciar procedimento investigativo para a
respectiva apuração, independentemente do envio de comunicação ao CLIENTE.
De acordo com as regras do sistema de monitoramento de comportamento de
fraudes e CHARGEBACKS estabelecido pela FORTBRASIL, caso o CLIENTE atinja um
percentual de TRANSAÇÕES suspeitas ou irregulares de acordo com as escalas prédefinidas pela FORTBRASIL, o CLIENTE será informado pela FORTBRASIL para
regularização e, caso não haja redução no índice de TRANSAÇÕES suspeitas ou
irregulares, ou no índice de CHARGEBACK, o CLIENTE poderá ser multado e/ou ter o
seu CONTRATO rescindido, sem prejuízo das demais cominações previstas neste
CONTRATO.
O CLIENTE concorda com os métodos de pesquisa utilizados pela FORTBRASIL para
(a) identificação e prevenção à captura de dados de trilhas magnéticas de CARTÕES; e
(b) identificação e prevenção à utilização de CARTÕES relacionados a práticas ilícitas.
Em razão disto, o CLIENTE compromete-se a colaborar fornecendo as informações que
lhe forem solicitadas.
Caso o CLIENTE venha a ser comunicado pela FORTBRASIL acerca de qualquer
procedimento investigativo, o CLIENTE deverá cooperar integralmente com a
FORTBRASIL, obrigando-se a fornecer todos os COMPROVANTES DE VENDAS e
quaisquer outros documentos solicitados pela FORTBRASIL e adotar todas e
quaisquer recomendações para regularizar as suas operações no prazo que vier a ser
indicado pela FORTBRASIL, podendo a FORTBRASIL realizar inspeção nos
TERMINAIS utilizados pelo CLIENTE, em qualquer data e em horário comercial,
independentemente de prévia comunicação ao CLIENTE.
A FORTBRASIL, por sua CENTRAL DE RELACIONAMENTO, poderá determinar ao
CLIENTE a apreensão do CARTÃO. Nesse caso, os funcionários do CLIENTE deverão
agir com discrição para evitar constrangimento desnecessário ao PORTADOR, sendo
que o CLIENTE isentará a FORTBRASIL de qualquer responsabilidade decorrente de
eventuais excessos. O CLIENTE deverá inutilizar o CARTÃO apreendido, cortando-o ao
meio de forma longitudinal e o entregará no local indicado pela FORTBRASIL.
Em caso de suspeita e/ou constatação de fraude ou qualquer outra atividade ilícita
e durante a realização do procedimento investigativo, a FORTBRASIL poderá
suspender a disponibilização ao CLIENTE do SISTEMA FORTBRASIL para a
realização de novas TRANSAÇÕES e a liquidação financeira das TRANSAÇÕES ao
CLIENTE, bem como reter eventuais pagamentos a serem realizados ao CLIENTE,
desde a data do início do procedimento investigativo até o seu término, sem que isto
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FRAUDE OU SUSPEITA DE FRAUDE

CONFIDENCIALIDADE
Cada uma das partes se obriga, sob pena de indenização por perdas e danos e aplicação de
multa, a manter em absoluto sigilo e confidencialidade, usando somente para os fins deste
CONTRATO, todas as informações, dados ou especificações a que tiver acesso ou que
porventura venha a conhecer ou ter ciência sobre as TRANSAÇÕES, PORTADORES,
dados de CARTÕES e MEIOS DE PAGAMENTO e condições comerciais deste
CONTRATO, sem prejuízo das obrigações de revelação ou dos reportes exigidos em lei ou
por ordem judicial.
Salvo se disposto de forma diversa neste CONTRATO ou em lei, cada uma das
partes se compromete a manter, conservar e guardar todas as informações,
equipamentos e materiais que lhe sejam entregues ou a que tenha acesso da
outra parte em decorrência do presente CONTRATO, em local absolutamente
seguro e com acesso permitido somente a pessoas autorizadas, que também se
obriguem a mantê-los em sigilo, nos termos aqui previstos.
O CLIENTE se obriga a cumprir todos os requerimentos de segurança da
informação definidos pela FORTBRASIL, conforme versão mais atualizada
disponível. Nesse sentido, o CLIENTE deverá armazenar somente aqueles dados
de TRANSAÇÕES, de PORTADORES e de CARTÕES que venham a ser
autorizados pela FORTBRASIL.
A obrigação de sigilo se manterá válida inclusive quando do término, por qualquer motivo, do
CONTRATO. A não observância dos requerimentos mencionados nesta Cláusula sujeitará o
CLIENTE ao pagamento de indenização compatível com os prejuízos incorridos pela
FORTBRASIL, às sanções e ao pagamento das multas específicas previstas nas normas e
regulamentos operacionais da FORTBRASIL, sem prejuízo das demais medidas asseguradas
em lei às partes e aos terceiros prejudicados.
As obrigações de segurança de dados dispostas neste parágrafo e/ou outros programas de
segurança estabelecidos pela FORTBRASIL se estendem aos funcionários, colaboradores e a
terceiros contratados pelo CLIENTE ou colaboradores do CLIENTE. O CLIENTE obriga-se,
quando solicitado, a executar por meios próprios ou a permitir a condução de auditorias pela
FORTBRASIL ou terceiro por ela indicado, para fins de revisão dos procedimentos de
segurança do CLIENTE e funcionários, colaboradores e a terceiros contratados.
Sem que configure descumprimento da Cláusula acima, o CLIENTE expressamente autoriza
que a FORTBRASIL:
p
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gere para a FORTBRASIL qualquer multa, penalidade e/ou encargos moratórios. Caso
não reste comprovada a ocorrência de irregularidades nas TRANSAÇÕES este
CONTRATO continuará em vigor, e os valores das TRANSAÇÕES deverão ser pagos
pela FORTBRASIL ao CLIENTE, sem qualquer acréscimo ou penalidade. Na hipótese
de constatação de fraude ou suspeita de fraude ou irregularidade na operação do
SISTEMA FORTBRASIL por parte do CLIENTE, poderá a FORTBRASIL
imediatamente bloquear as TRANSAÇÕES, descredenciar o CLIENTE e rescindir este
CONTRATO, podendo, ainda, reter todo e qualquer valor que porventura tivesse que
ser repassado pela FORTBRASIL ao CLIENTE para concluir a apuração de todas as
perdas.

p
reste informações as instituições financeiras de DOMICILIO BANCÁRIO do
CLIENTE e as entidades que se destinem a controlar garantias que envolvam
recebíveis relacionados às TRANSAÇÕES;
i
nclua, sem qualquer ônus, seu nome e endereço, e das filiais que designar,
em ações de marketing, catálogos e outros materiais promocionais do
SISTEMA FORTBRASIL;
u
tilize as informações sobre o credenciamento do CLIENTE para realizar
ações de marketing e divulgação, bem como desenvolvimento de produtos
oferecidos pela FORTBRASIL;
m
antenha arquivo com seus dados e informações cadastrais, comerciais e
transacionais, podendo usá-los plenamente e compartilhá-los com
controladores, controladas, coligadas, subsidiárias, empresas sob controle
comum e agentes subcontratados, estes últimos, desde que necessitem das
informações para viabilizar o cumprimento do presente CONTRATO; e
n
o âmbito de operações de antecipação de recebíveis solicitadas pelo
CLIENTE, conforme previsto na Cláusula 0 deste CONTRATO, preste
todas as informações que forem solicitadas pelos cessionários ou
adquirentes dos recebíveis, com relação ao CLIENTE, TRANSAÇÕES e
operações por ele executadas sob este CONTRATO.
O CLIENTE reconhece que a FORTBRASIL cumprirá com as legislações municipais,
estaduais e federais e regulamentos aplicáveis vigentes com relação ao envio de
informações e reportes sobre as TRANSAÇÕES e operações realizadas pelo CLIENTE.
PRAZO DO CONTRATO E HIPÓTESES DE RESCISÃO
Este CONTRATO vigorará por prazo indeterminado, a contar da adesão do CLIENTE
ao SISTEMA FORTBRASIL.
O presente CONTRATO poderá ser resilido, integral ou parcialmente, sem ônus ou
multa, com relação a um CLIENTE, a determinado tipo de TRANSAÇÃO, a contratação
de determinado produto, MEIO DE PAGAMENTO ou CARTÃO, por qualquer Parte, a
qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito à outra Parte com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedência, responsabilizando-se as Partes, nos termos e condições do
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reste às autoridades competentes como, por exemplo, BACEN, Receita
Federal, Secretarias das Fazendas Estaduais, Secretarias de Arrecadação
Municipais, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Polícia Federal
etc., todas as informações que forem solicitadas com relação ao CLIENTE,
às TRANSAÇÕES e operações por ele executadas sob este CONTRATO,
inclusive que possam estar configuradas no disposto na Lei 9.613, de 3 de
março de 1998, e demais normas relativas à lavagem de dinheiro, incluindo
as normas e políticas internas da FORTBRASIL nesse sentido;

Em caso de resilição caberá à FORTBRASIL efetuar os pagamentos porventura
devidos ao CLIENTE, no prazo contratual, ficando plenamente quitadas suas obrigações
decorrentes deste CONTRATO, e caberá ao CLIENTE pagar ou restituir de imediato a
FORTBRASIL as quantias eventualmente a ela devidas, na forma deste CONTRATO,
sem prejuízo das perdas e danos aplicáveis.
A adesão do CLIENTE a este CONTRATO será rescindida de pleno direito,
independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, na hipótese
de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência de qualquer das
Partes, decretada ou requerida.
Também motiva a rescisão de pleno direito, sem prejuízo do ressarcimento
perdas e danos eventualmente acarretados, o não cumprimento de qualquer
cláusulas ou obrigações dispostas neste CONTRATO ou em qualquer
documentos que o compõem e, ainda, a exclusivo critério da FORTBRASIL
seguintes hipóteses:

das
das
dos
nas

s
e o CLIENTE, sem autorização da FORTBRASIL, ceder a terceiros, mesmo
parcialmente, os direitos e/ou obrigações decorrentes deste CONTRATO;
s
e o CLIENTE ficar impedido de abrir ou manter conta corrente de depósitos
em instituições financeiras ou de deter cartão pré-pago, ou caso fique, por
qualquer período de tempo e por qualquer motivo, sem DOMICÍLIO
BANCÁRIO para receber seus créditos de CARTÕES;
s
e o CLIENTE realizar TRANSAÇÕES consideradas ilegítimas, fraudulentas
ou que infrinjam o CONTRATO ou que pretendam burlar ou descumprir o
CONTRATO, quaisquer regras ou requisitos operacionais ou de segurança
da FORTBRASIL, ou qualquer lei ou regulamento municipal, estadual ou
federal;
s
e o CLIENTE sofrer mudança adversa relevante em sua situação
patrimonial, condições econômico-financeiras e/ou tiver sua situação
reputacional afetada negativa e relevantemente, inclusive em decorrência
direta ou indireta de ação ou omissão de qualquer de seus
administradores, sócios e/ou acionistas;
s
e não forem renovadas ou forem canceladas, revogadas ou suspensas as
autorizações, concessões, alvarás e licenças necessárias para o regular
exercício das respectivas atividades do CLIENTE;
s
e o CLIENTE for responsabilizado, judicial ou administrativamente, por
dano causado ao meio ambiente;
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presente CONTRATO, pelas TRANSAÇÕES já realizadas e pelas obrigações com
caráter perene ou cujos prazos se estendam além do término da vigência deste
CONTRATO.

s
e qualquer das informações escritas ou verbais dadas pelo CLIENTE, bem
como representação legal e dados cadastrais do CLIENTE, não
corresponderem com a verdade ou não forem atualizadas pelo CLIENTE em,
no máximo 30 (trinta) dias, em caso de alteração; e
s
e o CLIENTE deixar de ficar com o status ativo do CNPJ ou CPF na
Receita Federal, e não regularizar dentro do pra de 30 (trinta) dias.
Nos casos previstos nesta Cláusula 0, a Parte inocente não estará obrigada a
cumprir o prazo de 30 (trinta) dias podendo efetivar a rescisão no momento de
sua ciência da ocorrência de quaisquer das hipóteses acima.
Em caso de suspeita de fraude ou qualquer outra atividade ilícita, a
FORTBRASIL poderá, no momento efetivo da rescisão, suspender o
pagamento das TRANSAÇÕES pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data da rescisão para que a FORTBRASIL verifique quais
TRANSAÇÕES foram objeto de estorno, débito, cancelamento e/ou
CHARGEBACK. Decorrido o prazo acima, o CLIENTE deverá contatar a
FORTBRASIL para solicitar o pagamento de eventual saldo existente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
O CLIENTE reconhece e aceita que a captura e o processamento das TRANSAÇÕES
poderão ser eventualmente interrompidos por razões técnicas. A FORTBRASIL não
garante a ininterrupção dos seus serviços ou mesmo que estes estejam livres de
erros, não se responsabilizando por efeitos decorrentes de eventual falha.
Sem prejuízo das demais cláusulas e condições constantes de CONTRATO, a
FORTBRASIL não se responsabilizará por infração e/ou descumprimento de qualquer
legislação ou regulamentação aplicável ao CLIENTE em suas operações ou
atividades, sendo que na hipótese de a FORTBRASIL vir a sofrer ou suportar qualquer
perda e/ou prejuízo, por culpa ou dolo do CLIENTE, ficará o CLIENTE obrigado a
proceder ao reembolso, à FORTBRASIL, de tais valores, incluindo, mas sem se limitar,
despesas relacionadas às custas administrativas e/ou judiciais, taxas, emolumentos e
honorários advocatícios.
O
CLIENTE se obriga a utilizar o nome e as marcas da FORTBRASIL única e
exclusivamente para promover a aceitação dos MEIOS DE PAGAMENTO para os
quais foi credenciado, respeitando as características das marcas, os direitos de
propriedade intelectual da FORTBRASIL.
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s
e for apurada violação ou for iniciado procedimento investigatório visando a
apuração de violação, pelo CLIENTE e/ou seus administradores, sócios
e/ou acionistas, de dispositivo legal ou regulatório relativo à prática de
corrupção ou de atos lesivos à administração pública, sob qualquer
jurisdição, incluindo, sem limitação, a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013.

A
s partes do CONTRATO se comprometem a:
respeitar e fazer cumprir todas as disposições da legislação ambiental
vigente, responsabilizando-se perante a outra parte, os órgãos ambientais e
à sociedade, por todo e qualquer dano ou prejuízo que porventura causar
ao meio ambiente, bem como a executar seus serviços respeitando os atos
legais, normativos, administrativos e correlatos, emanados das esferas
Federal, Estaduais e Municipais, incluindo, mas não limitando ao
cumprimento da Lei Federal nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio
Ambiente), da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) e da Lei n.º
12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) implementando, ainda,
esforços nesse sentido junto aos seus respectivos colaboradores de
produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a
conjugar esforços para proteger e preservar o meio ambiente, bem como a
se prevenir contra práticas danosas a este. A certificação de sistemas de
gestão ambiental são vistas como boas práticas de gestão e sua
implementação recomendadas;
n
ão empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de idade, salvo na
condição de aprendiz a partir de quatorze anos, nos termos da Lei nº
10.097/00 e da Consolidação das Leis do Trabalho e demais legislações
que regem a matéria;
n
ão empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais prejudiciais à
sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social,
bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que
não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, de
acordo com a legislação específica;
n
ão adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho ilegal de
crianças e adolescentes no cumprimento do presente contrato;
c
ombater à prática de discriminação em todas as suas formas;
v
alorizar a diversidade em seus locais de trabalho, promovendo a equidade;
p
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T
odos e quaisquer dizeres, anúncios, promoções, marcas, logotipos e demais informações
dispostas ou veiculadas na loja física ou virtual do CLIENTE são de única e exclusiva
responsabilidade do CLIENTE, o qual, neste ato, isenta a FORTBRASIL de toda e
qualquer responsabilidade por conta de tais informações, sua legitimidade e legalidade,
devendo o CLIENTE ressarcir a FORTBRASIL por quaisquer perdas e danos em que
venha a incorrer em decorrência do aqui disposto.

r
espeitar a livre associação sindical e o direito à negociação coletiva;
c
ombater a exploração sexual de crianças e adolescentes em suas
operações e na sua cadeia de suprimento;
b
uscar a contratação de fornecedores locais, bem como de pequenos e
médios fornecedores;
r
ealizar o pagamento pontual e correto de suas obrigações com seus
empregados;
r
ealizar o pagamento pontual e correto de suas obrigações com a Receita
Federal, a previdência social e demais obrigações tributárias;
uscar a participação
desenvolvimento;

ativa

em

uma

agenda

local/nacional

b
de
b

uscar a valorização, capacitação e emprego de pessoas com deficiência;
c
umprir as condições de saúde e segurança previstas por lei aos
funcionários;
c
umprir as disposições da Lei nº 9.613/98 (Lei de Crimes de Lavagem de
Dinheiro) e da legislação e regulamentação aplicável à matéria; e
O CLIENTE, desde já, aceita os termos do Código de Ética da FORTBRASIL
disponível no site: www.fortbrasil.com.br.
O CLIENTE declara neste ato que está ciente, conhece e entende os termos da Lei
nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”), declarando, ainda, que não pratica e se abstém
de praticar qualquer atividade que constitua uma violação das disposições de
referida Lei, comprometendo-se, também, por si e por seus REPRESENTANTES, a
não praticar e a coibir a prática, por ação ou por omissão, de qualquer transgressão
à Lei durante todo o prazo de validade deste CONTRATO.
O CLIENTE, por si e por seus REPRESENTANTES que venham a agir em seu
nome, se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do
presente CONTRATO, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais
aplicáveis. Na execução deste CONTRATO, nem o CLIENTE nem qualquer de seus
REPRESENTANTES, devem prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,
vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, com a
finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente, do governo ou de
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revenir o assédio moral e sexual;

Qualquer descumprimento pelo CLIENTE dos termos da Lei da Anticorrupção e/ou
desta Cláusula, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará a rescisão motivada
imediata do presente instrumento, independentemente de qualquer notificação, sem
prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos sofridos pela FORTBRASIL.
Sem prejuízo do disposto na Cláusula 0 deste instrumento, cada uma das partes se
compromete a realizar o TRATAMENTO dos DADOS PESSOAIS a que tiver acesso
em decorrência deste CONTRATO de acordo com a legislação aplicável, incluindo,
mas não se limitando à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção De Dados).
A eventual tolerância de uma Parte no cumprimento das obrigações contratuais pela
outra não constituirá novação, renúncia ou modificação do ora contratado, podendo a
Parte prejudicada exigir, a qualquer tempo, o cumprimento das obrigações aqui
previstas.
Este CONTRATO não estabelece quaisquer vínculos societários, trabalhistas ou
previdenciários, tampouco a existência de responsabilidade solidária ou subsidiaria
entre a FORTBRASIL, e o CLIENTE.
A FORTBRASIL poderá introduzir alterações, aditivos e anexos a este CONTRATO
ou instituir novo contrato, mediante: (a) registro em cartório de registro de títulos e
documentos; (b) comunicação ao CLIENTE e/ou divulgação de mensagens nos
demonstrativos a ele encaminhados; ou (c) divulgação no website
www.fortbrasil.com.br e/ou outros websites quer venham a ser indicados pela
FORTBRASIL.
Todos os termos e condições deste CONTRATO são extensivos e obrigatórios aos
sucessores e cessionários autorizados do CLIENTE e da FORTBRASIL, que se
responsabilizam por seu fiel cumprimento. Se qualquer dos termos, cláusulas ou
condições constantes do CONTRATO vier a se tornar ineficaz ou inexequível, a
validade e a exequibilidade das demais não será afetada.
O CLIENTE declara conhecer que a FORTBRASIL disponibiliza canais de
atendimento gratuitos para sanar adequada e tempestivamente suas reclamações,
dúvidas e/ou sugestões de melhoria em seus produtos e serviços (“Controvérsias”),
tal como a CENTRAL DE RELACIONAMENTO, por meio (a) do canal de
atendimento (telefone e chat) disponibilizada pela FORTBRASIL para atendimento
aos CLIENTES, com relação a solicitações de material operacional, sinalização,
informações sobre os serviços relacionados a este CONTRATO, suporte técnico,
entre outros, por meio dos telefones (85) 3304 2311 (Fortaleza e região
metropolitana) e 0800 709 2332 (demais localidades), com horário de funcionamento
em todos os dias da semana, de 06:00 às 23:50, 4020-2308; e (b) da internet,
através
da
Ouvidoria
Fortbrasil,
(https://fortbrasil.omd.com.br/ouvidoria/externo/cadastro.do), para tratamento de
reclamações não solucionadas nos canais primários de atendimento. Para tanto, o
CLIENTE deverá possuir o número de protocolo fornecido pela CENTRAL DE
RELACIONAMENTO.
A disponibilização de tais “Canais de Atendimento”, devidamente capacitados para
prestar atendimento aos CLIENTES, evidenciam
o interesse legítimo da
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entidades públicas, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar
negócios para, qualquer pessoa, e que violem a Lei da Anticorrupção.

Caso a solução desejada pelo CLIENTE reste infrutífera, fica- lhe facultado dar início
à sua reclamação, seja ela judicial ou administrativa, dando-se por encerrado o
atendimento pendente perante tais Canais de Atendimento, sem que isso constitua
um agravamento ou responsabilidade da FORTBRASIL referente ao objeto da
Controvérsia.
O CLIENTE expressamente reconhece que as interações com a FORTBRASIL
ocorrem normalmente por meio eletrônico ou telefônico, incluindo mas não se
limitando ao credenciamento ao SISTEMA FORTBRASIL, oferta e contratação de
produtos e serviços, esclarecimento de dúvidas, reclamações e/ou sugestões de
melhoria feitas pelo CLIENTE. Tais interações podem ser realizadas por meio de
aplicativos, acesso à área exclusiva ao CLIENTE no site FORTBRASIL ou mediante
ligação telefônica para qualquer dos canais de atendimento disponibilizados pela
FORTBRASIL ao CLIENTE mediante a utilização de senhas ou processo de
identificação de identidade para garantir sua correta identificação e segurança. Em
razão deste cenário, o CLIENTE reconhece a validade das comunicações havidas
com a FORTBRASIL por qualquer destes meios, bem como a força probatória dos
contratos firmados, arquivos, planilhas, extratos, telas sistêmicas, entre outros
documentos que sejam revestidos de tais características perante qualquer juízo ou
tribunal.
Os termos e condições do presente CONTRATO passam a vigorar a partir de seu
registro e revogam e substituem integralmente todos os contratos, aditivos, acordos e
documentos anteriores sobre o mesmo objeto deste CONTRATO, incluindo, mas não
se limitando aos termos e condições do Contrato de Credenciamento ao Sistema
FORTBRASIL, registrado em microfilme sob 752121 em 04/05/2020; todos junto ao
Livro de Registro de Titulos e Documentos (Livro B) deste Cartório do 4º Oficio de
Notas e 2º Registro de Titulos e Documentos e Pessoa Jurídica da Comarca de
Fortaleza, Estado do Ceará. A revogação e a substituição dos instrumentos
contratuais acima mencionados, não implicam em quitação e não eximem as partes
do cumprimento de suas obrigações pendentes relacionadas a tais documentos.
Este CONTRATO é regido pelas leis brasileiras. A comarca da cidade de Fortaleza é
o foro de eleição deste CONTRATO, sendo facultado à FORTBRASIL optar pelo foro
do domicílio do CLIENTE.

FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF nº:

Nome:
CPF/MF nº:
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FORTBRASIL em solucionar tempestivamente as Controvérsias de seus CLIENTES,
servindo como primeiro modo de solução amigável destas, motivo pelo qual, o
CLIENTE se compromete a, preferencialmente, submeter suas reclamações a estes
canais antes da adoção de qualquer outra medida, seja ela judicial ou administrativa.

ACORDO OPERACIONAL – Acordo, contrato ou convenção firmado pelo CLIENTE e instituição
financeira, em que o CLIENTE autoriza a trava do seu DOMICÍLIO BANCÁRIO, ou procedimento
semelhante com a mesma finalidade, cauciona ou cede os seus créditos de TRANSAÇÕES de
MEIOS DE PAGAMENTO, entre outras operações legalmente possíveis. Em casos específicos, a
FORTBRASIL poderá participar do ACORDO OPERACIONAL.
AGENDA FINANCEIRA – Sistema de controle que reflete o movimento de créditos e débitos do
CLIENTE derivados das TRANSAÇÕES realizadas em um período e das condições previstas no
CONTRATO.
ANEXO – Os anexos deste CONTRATO, os quais são parte integrante deste instrumento para
todos os fins.
CARTÃO – Instrumento de pagamento apresentado sob forma de cartão plástico ou virtual, com
funções de crédito, entre outras, emitido pelo EMISSOR e dotado de número próprio, código de
segurança, nome do PORTADOR, prazo de validade, marcas, nomes ou logomarcas admitidas no
SISTEMA FORTBRASIL.
CENTRAL DE RELACIONAMENTO – Canal de atendimento (telefone, chat, e-mail, etc.)
disponibilizada pela FORTBRASIL para atendimento aos CLIENTES, com relação a solicitações
de material operacional, sinalização, informações sobre os serviços relacionados a este
CONTRATO, negociação de recebíveis, entre outros.
CENTRAL DE AUTORIZAÇÕES – Central telefônica disponibilizada pela FORTBRASIL para
solicitação pelo CLIENTE de CÓDIGOS DE AUTORIZAÇÃO de TRANSAÇÕES. Esta deve ser
entendida como a mesma “CENTRAL DE RELACIONAMENTO”.
CHARGEBACK – Contestação por parte do EMISSOR ou do PORTADOR de uma TRANSAÇÃO
efetuada pelo CLIENTE que poderá resultar na não realização do pagamento ou no estorno do
crédito efetuado pela FORTBRASIL ao CLIENTE.
CHIP – Microcircuito introduzido no CARTÃO que possibilita o armazenamento de dados
confidenciais do PORTADOR, sendo a sua leitura realizada por meio TERMINAL e condicionada
ao uso de SENHA do PORTADOR.
CLIENTE – Pessoa jurídica que, tendo ingressado no SISTEMA FORTBRASIL mediante adesão
ao CONTRATO, se propõe, a vender bens e/ou prestar serviços ao PORTADOR aceitando os
MEIOS DE PAGAMENTO, ou utiliza o SISTEMA FORTBRASIL e/ou TERMINAIS para
operacionalizar produtos e serviços.
CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO – Conjunto de caracteres fornecido pelo EMISSOR e informado ao
CLIENTE pela CENTRAL DE RELACIONAMENTO, objetivando realizar TRANSAÇÕES manuais
e que identifica, exclusivamente na data e hora de sua emissão (i) que o MEIO DE PAGAMENTO
consultado não estava bloqueado ou cancelado; e (ii) que o limite de crédito disponível do
PORTADOR, na ocasião, suportava a TRANSAÇÃO.
COMPROVANTE DE VENDA – Documento comprobatório das despesas efetuadas pelo
PORTADOR junto ao CLIENTE (venda manual ou eletrônica através de POS físico ou virtual).
CONTRATO – Este Contrato de Credenciamento ao Sistema Fortbrasil.
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ANEXO I – DEFINIÇÕES

EMISSOR– é a Fortbrasil, na qualidade de instituição de pagamento emissora de MEIOS DE
PAGAMENTO pós-pago, que gerencia a conta do usuário final pagador, disponibilizando
transação de pagamento com base nessa conta, movimentável por meio de instrumento de
pagamento que emite.
EXTRATO ON-LINE – Relatório contendo movimento de créditos e débitos que poderá ser mensal
ou diário, disponibilizado pela FORTBRASIL ao CLIENTE através do site www.fortbrasil.com.br.
EXTRATO POR E-MAIL – Relatório mensal contendo movimento de créditos e débitos realizados
no mês anterior ao seu recebimento, enviado pela FORTBRASIL no endereço eletrônico indicado
pelo CLIENTE.
FECHAMENTO DE LOTE – Procedimento a ser efetuado, a pedido do CLIENTE, para fins de
emissão de relatório diário das TRANSAÇÕES efetuadas até o dia solicitado.
FORTBRASIL – Empresa responsável pela gestão do SISTEMA FORTBRASIL para prestar
serviços integrados de (a) credenciamento do CLIENTE; (b) captura, transporte, processamento
e/ou pagamento de TRANSAÇÕES com CARTÕES, outros MEIOS DE PAGAMENTO e/ou
produtos; e (c) operação de outros produtos e serviços próprios, ou de terceiros, mediante
condições específicas.
MEIOS DE PAGAMENTO – Instrumentos físicos ou eletrônicos com funções de pagamento,
inclusive CARTÕES, que venham a ser aceitos no SISTEMA FORTBRASIL, para uso pessoal e
intransferível dos PORTADORES.
PORTADOR – Pessoa física apta a ser portadora de MEIOS DE PAGAMENTO autorizados a
realizar as TRANSAÇÕES.
PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO – significa o termo de credenciamento do CLIENTE ao
SISTEMA FORTBRASIL ou outro documento equivalente, fixado em meio físico e/ou eletrônico,
para a formalização do vínculo contratual entre o CLIENTE e a FORTBRASIL, notadamente para
a utilização do SISTEMA FORTBRASIL, além da adesão ao CONTRATO.
REMUNERAÇÃO - Valores devidos pelo Cliente à FORTBRASIL, incidente sobre o valor total da
TRANSAÇÃO. O percentual da REMUNERAÇÃO poderá variar conforme o segmento ou ramo de
atuação do CLIENTE, localização, forma de captura da TRANSAÇÃO, entre outros critérios
adotados pela FORTBRASIL, podendo a FORTBRASIL definir um valor mínimo de
REMUNERAÇÃO para cada TRANSAÇÃO realizada.
REPRESENTANTES – Os sócios, administradores, procuradores, consultores, prepostos e
empregados, presentes ou futuros, do CLIENTE.
RESUMO DE OPERAÇÕES – Formulário padrão a ser preenchido pelo CLIENTE que não possui
um TERMINAL eletrônico ou que por motivos de contingência efetuou fornecimento fora deste, e
que registra todas as TRANSAÇÕES realizadas até a sua emissão.
SENHA – Código fornecido, pelo EMISSOR, sob sigilo ao PORTADOR e que constitui, para todos
os efeitos, a identificação e assinatura eletrônica do PORTADOR e a expressão inequívoca de
sua vontade de pagamento com os MEIOS DE PAGAMENTO.
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DOMICÍLIO BANCÁRIO – Banco, agência e conta corrente de titularidade do CLIENTE
cadastrados ou cartão pré-pago cadastrado para receber créditos e débitos decorrentes de
TRANSAÇÕES ou de outras obrigações relacionadas a este CONTRATO.

SISTEMA FORTBRASIL – Conjunto de pessoas, tecnologias e procedimentos disponibilizados
pela FORTBRASIL, necessários à aceitação dos MEIOS DE PAGAMENTO, captura, transporte,
processamento e liquidação das TRANSAÇÕES e à aceitação e operacionalização de outros
produtos e serviços. São os procedimentos e a tecnologia operacional necessários à prestação do
serviço de administração e processamento de CARTÃO.
TERMINAL – Equipamento e/ou software de processamento de informações (POS, PDV, PIN Pad
ou equipamento com tecnologia semelhante), que se conecta a rede do SISTEMA FORTBRASIL e
que realiza a captura de TRANSAÇÕES, emite COMPROVANTES DE VENDA e RESUMO DE
OPERAÇÕES, entre outras funções. Tecnologia PDV, PIN Pad é disponibilizado pelo CLIENTE,
apenas POS é fornecido pela FORTBRASIL.
TRANSAÇÃO – Operação em que o CLIENTE aceita o MEIO DE PAGAMENTO para o pagamento
da venda de bens e/ou serviços. Dependendo das circunstâncias e mediante permissão da
FORTBRASIL, a TRANSAÇÃO poderá ser realizada online, em que a captura e a obtenção do
CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO ocorrem mediante comunicação direta e em tempo real, ou offline,
em que a captura e obtenção do CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO não contemplam comunicação
direta entre os sistemas do CLIENTE e da FORTBRASIL.
USUÁRIO – O representante legal do CLIENTE informado na PROPOSTA DE
CREDENCIAMENTO e/ou a(s) pessoa(s) autorizada(s) a acessar o SISTEMA FORTBRASIL em
nome do CLIENTE
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SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO – Conjunto de procedimentos, regras, instrumentos
e operações integrados que, por meio eletrônico, dão suporte à movimentação financeira entre os
diversos agentes econômicos do mercado brasileiro.

Cláusula 1ª – CRÉDITO PARCELADO LOJA:
Para os fins deste Anexo, Crédito Parcelado Loja é a TRANSAÇÃO em que o
CLIENTE oferece e o PORTADOR concorda em realizar o pagamento da compra a
prazo, sem juros, em parcelas iguais e consecutivas com financiamento próprio do
CLIENTE.
O Crédito Parcelado Loja somente poderá ser oferecido a PORTADORES de
CARTÕES emitidos no Brasil.
Na hipótese de TRANSAÇÃO de crédito parcelada com captura manual dos dados
da TRANSAÇÃO, o CLIENTE deverá utilizar o COMPROVANTE DE VENDA, devendo
informar o parcelamento sem juros e o número de parcelas.
A obtenção do CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO para TRANSAÇÃO de crédito
parcelada será sempre concedida pelo valor total da compra, devendo o CLIENTE
informar o número de parcelas negociado com o PORTADOR.
Na hipótese de Crédito Parcelado Loja, o pagamento ao CLIENTE ocorrerá da
seguinte forma: (a) as parcelas serão agendadas conforme a data da entrega do
RESUMO DE OPERAÇÕES ou FECHAMENTO DE LOTE e serão fixadas nos mesmos
dias para todos os meses de parcelamento, ou de 30(trinta) em 30 (trinta) dias,
conforme regra definida pelas Fortbrasil; e (b) o crédito de cada parcela ocorrerá de
acordo com o prazo de pagamento acordado com a FORTBRASIL, contado a partir da
data de agendamento da parcela, sendo que os créditos das parcelas serão realizados
no DOMICÍLIO BANCÁRIO em vigor à época do crédito. Caso a data prevista para o
crédito da parcela não seja dia útil, ele então será efetuado no primeiro dia útil
subsequente.
Cláusula 2ª – PARCELADO EMISSOR:
Para os fins deste Anexo, Parcelado Emissor é a TRANSAÇÃO em que o
PORTADOR decide realizar o pagamento da compra a prazo, mediante financiamento
pelo próprio EMISSOR do seu CARTÃO.
Quando o PORTADOR optar pelo Parcelado Emissor, caberá a este informar-se
previamente junto ao EMISSOR se esta modalidade de parcelamento esta disponível e
quais suas condições.
Na hipótese de TRANSAÇÃO de crédito parcelada com captura manual dos dados
da TRANSAÇÃO, o CLIENTE deverá utilizar o COMPROVANTE DE VENDA devendo
informar o parcelamento emissor e o número de parcelas.
A obtenção de CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO para TRANSAÇÃO com Parcelado
Emissor será sempre concedida pelo valor total da TRANSAÇÃO, sem acréscimo dos
juros e encargos correspondentes.
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ANEXO II - TRANSAÇÕES DE CRÉDITO PARCELADAS
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Na hipótese de Parcelado Emissor, o pagamento ao CLIENTE ocorrerá em uma
única vez, no respectivo prazo de pagamento acordado com a FORTBRASIL.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE
DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS
QUADRO PREAMBULAR
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Apenso I

1

Cessionário/Fiduciário: RAZÃO SOCIAL DO FUNDO
CNPJ/ME:
e-mail:

2

Administrador:
CNPJ/ME:
Endereço:

3

Cedente:

PESSOA(S) JURÍDICA(S) INDICADA(S) NO TERMO DE
CESSÃO,

CNPJ/ME:
Endereço:

Indicado no TERMO DE CESSÃO
Indicado no TERMO DE CESSÃO

4.

Fonte
Pagadora
e FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
Sacado:
CRÉDITO S.A.
CNPJ/ME:
Endereço:
Telefone:
e-mail:
Pessoa para contato:

5.

Mandatário
do FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
Cedente:
CRÉDITO S.A.
CNPJ/ME:
Endereço
Telefone:
e-mail:
Pessoa para contato:

6. Direitos Creditórios
6.1
Valor de Face

Indicado no TERMO DE CESSÃO
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6.5

Data de Vencimento Indicado no TERMO DE CESSÃO
dos
Direitos
Creditórios
Preço de Aquisição
Indicado no TERMO DE CESSÃO

7.

Conta do Cessionário
Instituição
Número:
Titular:

8.

Data do Contrato

[--] de [--] de 20[--].

CONDIÇÕES CONTRATUAIS
CONSIDERANDO QUE:
os Cedentes são sociedades empresárias que contratam serviços prestados
pela FORTBRASIL para realização de transações mediante a utilização de meios de
pagamentos por meio de um sistema mantido pela FORTBRASIL (“Sistema”), por
força de acordo celebrado entre Cedente e FORTBRASIL (“Contrato de
Credenciamento ao Sistema FORTBRASIL” e “Recebíveis”, respectivamente);
a FORTBRASIL e os Cedentes acordam, de tempos em tempos, nos termos do
Contrato de Credenciamento ao Sistema FORTBRASIL, a antecipação dos
Recebíveis aos Cedentes, sendo que, no âmbito dessa operação, a FORTBRASIL
pode ceder, em nome dos Cedentes, como mandatária regularmente constituída,
o direito ao recebimento dos Recebíveis a terceiros, os quais passam a figurar
como credores, perante a FORTBRASIL (“Direitos Creditórios”);
o Cedente, já devidamente qualificado neste Contrato, por livre e espontânea
vontade, outorgou à FORTBRASIL através do Sistema via Contrato de
Credenciamento ao Sistema FORTBRASIL, mandato específico outorgando-lhe
poderes para, agindo em seu nome, assinar o referido Contrato (abaixo definido)
que trata da operação de cessão dos Recebíveis ;
o Cessionário, nos termos do artigo 295 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (“Código Civil”), tem interesse em adquirir a totalidade dos
Recebíveis (“Direitos Creditórios”)e, por outro lado, o Cedente tem interesse em
vendê-los.
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6.2

OBJETO E NATUREZA DA CESSÃO
Pelo presente Contrato, a FORTBRASIL, na qualidade de mandatária dos
Cedentes, cede ao Cessionário, de forma onerosa, boa, firme e valiosa, em caráter
definitivo, irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 286 e seguintes do
Código Civil (“Cessão”) os Direitos Creditórios devidos e que serão pagos pela
Fortbrasil.
Cada Cessão realizada nos termos deste Contrato
deverá, observado o quanto disposto na Cláusula 1.2
abaixo, ser formalizada por meio de um termo de cessão
de Direitos Creditórios, nos moldes do Anexo I ao
presente Contrato (“Termos de Cessão”), que conterá,
no mínimo (i) a descrição dos Direitos Creditórios
cedidos, definidos pelo seu valor total de face indicado
(“Valor de Face dos Direitos Creditórios”) e pela Data de
Vencimento dos Direitos Creditórios, conforme
disposto na Cláusula 5.1.1 abaixo; (ii) o Preço de
Aquisição, conforme disposto na Cláusula 4.1 abaixo,
pactuado entre as Partes; e (iii) a forma de pagamento,
observado o disposto na cláusula 5 abaixo.
Os respectivos Termos de Cessão serão formalizados e
assinados pelas Partes, pelo qual a FORTBRASIL, na
qualidade de devedora dos Direitos Creditórios,
concordará e anuirá com o respectivo Termo de Cessão
atestando a existência, validade, exigibilidade dos
Direitos Creditórios e sua ciência inequívoca da Cessão.
A realização de qualquer Cessão formalizada por seu respectivo Termo de
Cessão e a aquisição dos Direitos Creditórios correspondente está sujeita ao
cumprimento, cumulativamente, das seguintes condições precedentes a serem
verificadas pelo gestor do Cessionário (“Condições Precedentes”): (i) análise dos
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ISTO POSTO, decidem as Partes celebrar o presente Instrumento Particular de
Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças
(“Contrato”), o qual estabelece, por meio das cláusulas a seguir, as condições
gerais da relação entre as Partes, sendo complementado pelos seus Anexos e
eventuais aditivos.

Para atendimento ao disposto nas Condições
Precedentes descritas no item (i) acima, o Cedente
expressamente autoriza o Cessionário, em caráter
irrevogável e irretratável, a consultar a agenda de
Recebíveis e todas e quaisquer informações relativas ao
Cedente que estejam disponíveis junto a quaisquer
entidades que sejam autorizadas pelo Banco Central do
Brasil a exercer atividade de registro de recebíveis de
arranjo de pagamento (“Registradoras”) ou diretamente
perante a Fonte Pagadora, bem como arcar com os
custos de registro deste Contrato ou dos Recebíveis
perante as Registradoras ou cartório, se for o caso.
Posição Contratual: Fica desde já ajustado entre as Partes que o presente
negócio jurídico não representa – e não representará em nenhuma hipótese – a
assunção, pelo Cessionário, da posição contratual dos Cedentes nos contratos e
relações que deram origem aos Direitos Creditórios, não se responsabilizando
pelas eventuais indenizações, multas, penalidades, impostos e contribuições
sociais que venham a ser cobradas ou quaisquer tipos de ônus que eventualmente
recaiam sobre o Cessionário a esse respeito, inclusive decorrentes de quaisquer
dos termos do presente Contrato.
Cessão Boa, Firme e Valiosa. A Cedente, neste ato representada pela
FORTBRASIL, mandatária regularmente constituída, se obriga a adotar todas as
medidas necessárias para fazer a Cessão de Direitos Creditórios sempre boa,
firme e valiosa.

CONDIÇÕES DE CESSÃO / CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
2.1. O gestor do Cessionário, com base nas disposições constantes do
Regulamento, também será o responsável pela análise dos Direitos Creditórios,
cuja aquisição, pelo Cessionário, deverá ser realizada de acordo com as regras
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Recebíveis para apurar a sua valoração, permitindo definição de seu valor efetivo,
conforme o caso; (ii) atendimento das condições de cessão e critérios de
elegibilidades do Cessionário, conforme definidas no regulamento do Cessionário
(“Regulamento”) e no presente Contrato; (iii) definição do Preço de Aquisição; e
(iv) verificação da idoneidade das informações disponibilizadas.

FORMALIZAÇÃO DA CESSÃO
Ao firmar cada Termo de Cessão, o Cedente, neste ato representando por sua
regular mandatária FORTBRASIL, cederá automaticamente ao Cessionário, nos
termos do artigo 287 e 893 do Código Civil, todos os direitos (inclusive os
acessórios) discriminados no Termo de Cessão, privilégios, preferências,
prerrogativas, garantias e ações que lhe são assegurados pela legislação vigente,
pelo Contrato e seus documentos anexos, tornando-se o Cessionário o único e
legítimo titular e credor dos Direitos Creditórios cedidos e seus acessórios.
A Cessão será considerada perfeita e acabada somente quando (i) da
assinatura do presente Contrato; (ii) da assinatura de cada Termo de Cessão; (iii)
da constatação de que o Cedente possui relação jurídica existente com a Fonte
Pagadora; e (ii) do pagamento do Preço de Aquisição (conforme definido abaixo)
pelo Cessionário ao Cedente, nos termos da Cláusula 4 abaixo.
PREÇO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO
Pela Cessão, nos termos deste Contrato e de cada Termo de Cessão, após a
verificação das Condições Precedentes, o Cessionário pagará à FORTBRASIL, na
qualidade de mandatária dos Cedentes e de agente de liquidação do Cessionário, o
montante discriminado em cada Termo de Cessão (“Preço de Aquisição”), sendo
certo que o Preço de Aquisição será pago, pela Fonte Pagadora, na qualidade de
agente de liquidação do Cessionário, na conta corrente ou de pagamento de
titularidade do Cedente, cadastrada no Sistema onde a Fonte Pagadora efetua os
pagamentos ao Cedente, por meio de crédito em até 01(um) dia útil a contar da
perfeita formalização da Cessão, nos termos da Cláusula 3.2 acima.
O pagamento do Preço de Aquisição, observado o disposto na cláusula 4.1
acima, implicará na automática quitação do respectivo Preço de Aquisição,
valendo o comprovante do crédito do montante relativo ao Preço de Aquisição na
Conta da FORTBRASIL como prova da referida quitação, nada mais sendo devido
pelo Cessionário após tal pagamento.
PAGAMENTO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS
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estabelecidas neste Contrato em observância ao Regulamento e aos
procedimentos estabelecidos pelo custodiante do Cessionário.

5.1. 1. O Cedente, autoriza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável,
o Cessionário a indicar perante as Registradoras a Conta do Cessionário
indicada no Quadro Preambular deste Contrato como domicílio constituído
para liquidação dos Recebíveis.
5.2. É vedado ao Cedente receber da FORTBRASIL quaisquer valores relativos
e/ou vinculado aos Direitos Creditórios em conta de sua titularidade.
5.2.1. Caso o Cedente venha a receber, em violação ao quanto disposto no
presente Contrato, quaisquer montantes relativos aos Direitos Creditórios
de forma diversa à prevista neste Contrato e em cada Termo de Cessão, o
Cedente deverá recebê-los na qualidade de fiel depositário, nos termos do
artigo 627 do Código Civil, e transferir a totalidade de tais valores para a
Conta de Pagamento Recebimento, no prazo de até 1 (um) Dia Útil a contar
da data do seu recebimento, sem qualquer dedução ou desconto.
5.2.2. Caso o Cedente não realize a transferência no prazo acima indicado será
aplicado ao valor devido uma multa moratória, pro rata die, de 1% a.m. (um por
cento ao mês) sobre o valor de pagamento em atraso. Caso o pagamento não seja
feito em até 1 (um) dia útil, será acrescentada uma multa equivalente a 2% (dois
por cento) do valor do pagamento atrasado, corrigida pela multa moratória, bem
como quaisquer custos e despesas que vierem a ser incorridos na cobrança de tais
Direitos Creditórios pelo Cedente, conforme a Cláusula 6 abaixo.
5.3. A FORTBRASIL como única devedora dos Direitos Creditórios, para fins do
disposto no artigo 290 do Código Civil, declara, em caráter irrevogável e
irretratável, para todos os fins de direito: (i) que irá efetivar o pagamento dos
Direitos Creditórios em favor do Cessionário, ainda que na ocorrência de fraudes,
chargeback, disputas, estornos, débitos e cancelamentos ocorridos com relação
aos Direitos Creditórios; (ii) ser a única e legítima devedora dos Direitos
Creditórios; (iii) que os Direitos Creditórios são válidos, líquidos e exigíveis; (iv) que
os Direitos Creditórios estão livres e desembraçados de quaisquer ônus e
gravames; e (v) realizará, em nome do Cessionário, o pagamento do Preço de
Aquisição a cada um dos Cedentes.
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Os Direitos Creditórios serão pagos pela FORTBRASIL ao Cessionário,
observadas as condições estabelecidas, em cada Termo de Cessão firmado, nos
moldes do Anexo I ao presente Contrato, na respectiva data de vencimento de
cada Direito Creditório, conforme indicadas em cada Termo de Cessão.

Os Direitos Creditórios vencidos e não pagos pela FORTBRASIL poderão ser
cobrados diretamente pelo Cessionário ou por terceiros por este contratado,
observadas as condições dos respectivos Direitos Creditórios) da Fonte
Pagadora, o que poderá incluir – mas não está limitado a – juros, multas e demais
encargos cabíveis sobre os valores devidos, tais como os custos e despesas que
vierem a incorrer por agir em nome do Cessionário na qualidade de Agente de
Cobrança de tais Direitos Creditórios.
O Cessionário se compromete a interromper qualquer
procedimento de cobrança que tenha iniciado, seja judicial ou extrajudicial,
caso o Cessionário receba o pagamento integral do valor devido e objeto da
cobrança devidamente acrescido de juros, multas e demais encargos
aplicáveis, conforme Cláusula 5.2.1 acima.
Fica expressamente estabelecido que, a exclusivo critério do
Cessionário ou por terceiros por este contratado, poderão ser levados a
protesto todos os Direitos Creditórios que se tornem vencidos e não
pagos.
DECLARAÇÕES E GARANTIAS DAS PARTES
Na data de assinatura deste Contrato o Cedente, pro meio de sua mandatária
regularmente constituída, FORTBRASIL, declara e assegura ao Cessionário que:
é sociedade validamente constituída e em funcionamento de acordo com a
legislação aplicável e integra a rede de estabelecimentos credenciados
junto à Fonte Pagadora;
não tem quaisquer obrigações vencidas com pagamento pendente perante o
Cessionário e/ou quaisquer Fundo(s) de Investimento gerido(s) pelo gestor
do Cessionário;
obteve todas as autorizações necessárias de seus órgãos deliberativos e de
seus sócios (se aplicável) para a celebração deste Contrato e demais
documentos da operação e para a assunção das obrigações relacionadas;
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COBRANÇA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

o presente Contrato constitui obrigação lícita, válida e exequível em
conformidade com seus termos, observadas as leis de falência,
recuperação judicial e extrajudicial, insolvência, e leis similares aplicáveis
que afetem direitos de credores de modo geral;
os Recebíveis são de sua legítima e exclusiva titularidade e estão devidamente
amparados pelos respectivos contratos celebrados entre o Cedente e a
Fonte Pagadora e demais documentos representativos de crédito,
encontrando-se todos os Direitos Creditórios totalmente livres e
desembaraçados de quaisquer ônus, gravames, penhoras ou restrições de
qualquer natureza;
os Direitos Creditórios não decorrem de pagamento em consignação, de
dação em pagamento, renegociação ou novação;
não existe, nos instrumentos que deram origem aos Recebíveis, qualquer
vedação para a sua cessão a terceiros, seja de forma definitiva ou em
garantia;
os Direitos Creditórios não são nem serão passíveis de qualquer compensação
ou retenção pelo Cedente contra operações e/ou créditos que este venha
a possuir com quaisquer terceiros, exceto por eventuais compensações
e/ou retenções expressamente previstas no Contrato de Prestação de
Serviços celebrado entre Cedente e a Fonte Pagadora;
vem cumprindo e continuará a cumprir com todas as suas obrigações perante
a Fonte Pagadora, e que não tem conhecimento, nesta data, de qualquer
ato ou fato que possa impedir ou atrasar o cumprimento de tais
obrigações, de forma a causar um inadimplemento pela Fonte Pagadora
com relação aos pagamentos dos Direitos Creditórios nos termos dos
contratos celebrados entre o Cedente e a Fonte Pagadora;
a celebração deste Contrato e o cumprimento das obrigações nele assumidas:
(i) não violam qualquer disposição contida em seus documentos societários
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os representantes legais que assinam este Contrato e seus anexos têm
poderes para assumir as obrigações neles estabelecidas em nome do
Cedente, conforme poderes outorgados no Instrumento de Mandato à
FORTBRASIL na qualidade de mandatária do Cedente;

que todas as operações que deram origem aos Direitos Creditórios
encontram-se registradas adequadamente em sua contabilidade;
a Cessão ao Cessionário (i) não caracteriza fraude contra credores, conforme
previsto nos artigos 158 a 165 do Código Civil; (ii) não é passível de
revogação, nos termos dos artigos 129 a 138 da Lei nº 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005 (Lei de Falências); e (iii) não caracteriza fraude à
execução, na hipótese do artigo 792 do Código de Processo Civil;
irá fornecer todos os dados solicitados pelo Cessionário, o que inclui dados
cadastrais e eventuais cópias de documentos, autorizando o Cessionário a
utilizar esses dados para a finalidade de avaliação de crédito bem como
sistemas antifraude, podendo o Cessionário compartilhar tais dados com
parceiros comerciais especializados na prestação dos referidos serviços;
responderá pela correta constituição, validade, existência e certeza dos
Direitos Creditórios, inclusive após a realização da Cessão, nos termos
deste Contrato; e
tem integral ciência da forma e condições do presente Contrato, inclusive com
relação à nomeação da FORTBRASIL como sua mandatária nos termos do
Instrumento de Mandato.

O Cessionário, devidamente autorizado na forma do seu Regulamento, bem
como o gestor do Cessionário, conforme o caso, declaram e garantem que:
é um fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de
condomínio fechado, de acordo com a legislação e regulamentação em vigor, o
qual tem por objetivo aplicar seus recursos na aquisição de Direitos Creditórios
selecionados pelo gestor do Cessionário;
os representantes legais do gestor do Cessionário que assinam este Contrato
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ou em quaisquer contratos dos quais seja parte ou aos quais esteja
vinculado (independentemente de sua natureza); (ii) não violam qualquer
lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral a que esteja
vinculado; e (iii) não exigem consentimento, ação ou autorização de
qualquer natureza;

tem comprovada capacidade financeira para realizar o pagamento do Preço de
Aquisição.
A FORTBRASIL reconhece:
a eficácia do mandato outorgado pelo Cedente, nos termos do Contrato de
Credenciamento ao Sistema FORTBRASIL, garantindo que inexistem
quaisquer erros ou vícios no respectivo contrato que possam de alguma
maneira prejudicar o recebimento pelo Cessionário da integralidade do Valor
de Face dos Direitos Creditórios; e
a condição de Sacado, obrigando-se tanto pela existência dos Direitos
Creditórios como pelo integral e tempestivo pagamento dos Direitos
Creditórios ao Cessionário.
reconhece que o Cedente, nos termos do Instrumento de Mandato, a
autorizou a contratar, em seu nome, a presente Cessão, conforme
características deste Contrato, assinando os respectivos Termos de Cessão;
A Fonte Pagadora na qualidade de devedora dos Direitos Creditórios declara e
assegura ao Cessionário que será responsável por todo e qualquer prejuízo
causado ao Cessionário em decorrência da execução deste Contrato.
As declarações aqui prestadas pelas Partes subsistirão até o integral
cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
As Partes serão responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos
comprovadamente causados à outra Parte que sejam decorrentes da inveracidade
ou inexatidão das declarações acima por ela prestadas.
EVENTOS DE RESCISÃO
São considerados eventos de rescisão do presente Contrato (“Eventos de
Rescisão”) quaisquer das seguintes ocorrências:
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têm poderes estatutários e/ou legitimamente outorgados para assumir, em seu
nome, as obrigações ora estabelecidas, bem como para outorgar mandatos a
terceiros nos termos aqui definidos e, sendo mandatários, tiveram os poderes
legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor
nesta data; e

decretação de falência, pedido de recuperação judicial ou início de recuperação
extrajudicial (ou pedido não elidido no prazo legal) de quaisquer das Partes e/ou
suas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, inclusive da
Fonte Pagadora;
declaração judicial da dissolução e/ou liquidação de quaisquer das Partes;
qualquer (i) alteração nas leis ou regulamentos existentes; (ii) promulgação de
qualquer lei ou regulamento pertinente; ou (iii) alteração na interpretação, por
parte de qualquer juízo, tribunal ou autoridade reguladora com jurisdição
competente, de qualquer lei ou regulamento pertinente que ocorra após a
celebração de uma Cessão ou deste Contrato e torne ilegal para a Parte afetada
cumprir uma obrigação, efetuar ou receber um pagamento relativo à aquisição dos
Direitos Creditórios ou observar qualquer disposição relevante do presente
Contrato;
liquidação do Cessionário, por deliberação de sua Assembleia Geral, hipótese
em que este Contrato permanecerá em vigor durante a vigência de Direitos
Creditórios existentes e com saldo em aberto nos quais, perante a FORTBRASIL, o
Cessionário figure como credor, hipótese na qual os cotistas do Cessionário o
sucederão neste Contrato em todos os direitos e obrigações dele decorrentes
ficando, portanto, o Cessionário a este desobrigado; ou
descumprimento, por quaisquer das Partes, de quaisquer obrigações
decorrentes deste Contrato, não sanado no prazo de até 3 (três) dias úteis,
contado da data de recebimento de notificação pela outra Parte nesse sentido.
Na ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas nas alíneas (a), (b) e (c) da
Cláusula 8.1 acima, a rescisão deste Contrato será imediata e de pleno direito,
independentemente de qualquer notificação prévia. Nas demais hipóteses da
Cláusula 8.1 acima, a rescisão deste Contrato ocorrerá mediante prévia
notificação por escrito. Em qualquer caso, tanto na rescisão de pleno direito
independentemente de qualquer notificação prévia como na rescisão mediante
prévia notificação por escrito, a rescisão deste Contrato não prejudicará (i) o
integral e pontual cumprimento das obrigações até então assumidas pelas Partes
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pedido de autofalência ou procedimento similar iniciado por quaisquer das
Partese/ou suas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas,
inclusive da Fonte Pagadora;

A rescisão pode ser efetivada de forma voluntária e não prejudicará o integral e
pontual cumprimento e pagamento das obrigações assumidas no respectivo
Termo de Cessão, devendo a rescisão ocorrer mediante notificação pelas Partes,
respeitada a antecedência de 30 (trinta) dias.
PRAZO
O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado a partir desta data.
REGISTRO
O Administrador poderá, a seu exclusivo critério, registrar este Contrato, seus
eventuais aditamentos e documentos relacionados junto aos Oficiais de Registro
de Títulos e Documentos competentes, em especial aqueles localizados na sede
do Cedente, bem como nas Registradoras. Os custos do registro serão de
responsabilidade integral do Cedente.
TUTELA ESPECÍFICA
Caso alguma das Partes descumpra qualquer das obrigações de dar, fazer ou
não fazer previstas neste Contrato e, notificada para sanar tal inadimplemento,
deixe de fazê-lo no prazo indicado, a Parte prejudicada – independentemente de
qualquer outro aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial – poderá
requerer, com fundamento nos artigos 300, 497, 499 e 500 do Código de Processo
Civil, a tutela específica da obrigação inadimplida, ou, a seu juízo, promover a
execução da obrigação de fazer, com fundamento nos artigos 815 e seguintes do
Código de Processo Civil.
CONFIDENCIALIDADE
As Partes, por si, seus representantes, colaboradores, empregados, prepostos
e/ou prestadores de serviços (“Pessoas Autorizadas”) reconhecem e concordam
que, no cumprimento das obrigações objeto deste Contrato e seus Anexos,
tratarão todas as informações a que tiverem acesso em função do presente
Contrato e seus Anexos em caráter de confidencialidade, não podendo, sob
qualquer pretexto, divulgá-las, revelá-las, reproduzi-las e utilizá-las para fins
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nos termos deste Contrato; e (ii) o direito da outra Parte de exigir o cumprimento
de tais obrigações.

Para os propósitos do presente Contrato e seus Anexos, o termo
“Informações Confidenciais” incluirá todas as informações reveladas ou
fornecidas, direta ou indiretamente, pelas Partes e as respectivas Pessoas
Autorizadas, independentemente de expressa classificação como “Confidencial”.
As Informações Confidenciais fornecidas só deverão ser divulgadas às Pessoas
Autorizadas da Parte que as receber, na estrita medida em que se fizer necessária
tal divulgação, respondendo solidariamente com estes na hipótese de
descumprimento.
As Informações Confidenciais poderão ser transmitidas por quaisquer formas,
incluindo, mas não se limitando, às formas oral, escrita e eletrônica.
As Partes comprometem-se, desde já, a não utilizar, reter ou duplicar as
Informações Confidenciais que lhe forem fornecidas para criação de qualquer
arquivo, lista ou banco de dados de sua utilização particular ou de quaisquer
terceiros, exceto quando autorizada expressamente por escrito pela outra Parte.
As obrigações de confidencialidade não se aplicam a qualquer informação que:
(i) seja de domínio público no momento de sua revelação à Parte receptora,
ou que passem a ser de domínio público sem que a esta, seus diretores,
acionistas ou quotistas tenham concorrido para isso; e
(ii) estejam na posse da Parte receptora, seus diretores, acionistas ou
quotistas no momento de sua revelação para, desde que, de tal posse,
devidamente documentada, seja dado imediato conhecimento à Parte
reveladora.
O dever de confidencialidade não se aplicará à utilização das Informações
Confidenciais pelo Cessionário para (i) a elaboração dos documentos necessários
à concretização da emissão e distribuição das quotas do Cessionário; (ii) quaisquer
documentos relacionados ao funcionamento do Cessionário; e (iii) a execução do
presente Contrato.
Caso as Informações Confidenciais devam ser divulgadas em virtude de lei ou
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outros que não aqueles relacionados ao objeto do Contrato, ou dar conhecimento
destas informações a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas da lei,
salvo mediante prévia autorização por escrito da outra Parte.

Se a divulgação da Informação Confidenciais não puder ser
evitada, a Parte que tem a obrigação legal de revelá-la deverá
fazê-lo nos exatos limites determinados na norma legal ou na
referida ordem judicial.
O dever de confidencialidade ora referido sobreviverá ao término deste
Contrato pelo prazo de 5 (cinco) anos, mesmo em caso de extinção ou rescisão
deste Contrato.
COMUNICAÇÕES
Todos os documentos e as comunicações a serem enviadas por qualquer das
Partes nos termos deste Contrato deverão ser feitos por escrito, seja por meio de
carta registrada, por meio eletrônico ou por intermédio de Cartório do Registro de
Títulos e Documentos, sempre com cópia para o gestor do Cessionário aos
endereços indicados no Quadro Preambular.
Os documentos e as comunicações, assim como os meios físicos que
contenham documentos ou comunicações, serão considerados recebidos quando
entregues, sob protocolo ou mediante “aviso de recebimento” expedido pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos endereços acima, ou quando da
confirmação do recebimento da transmissão via fac-símile, via e-mail com
confirmação de recebimento, ou outro meio de transmissão eletrônica.
Será considerada válida a confirmação do recebimento via fac-símile ou via email emitida pela Parte que tenha transmitido a mensagem, desde que o
comprovante tenha sido expedido a partir do equipamento utilizado na
transmissão e que constem informações suficientes à identificação do emissor e
do destinatário da comunicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Para os fins deste Contrato e seu Anexo, “Dia Útil” significa qualquer dia que
não seja sábado, domingo, feriados nacionais, ou outro dia em que os bancos
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ordem judicial, a Parte que receber a ordem, se assim permitido por lei, deverá
comunicar à Parte titular da Informação, antes da divulgação, para que esta adote
as medidas que entender necessárias para evitar a revelação, desde que não
acarrete nenhum prejuízo à Parte receptora.

Cada Parte será responsável pelo pagamento de quaisquer tributos a ela
aplicáveis quando da contratação, celebração e execução da presente Cessão de
Direitos Creditórios.
Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao presente Contrato
somente será válido se feito por instrumento escrito, firmado por todas as Partes.
As Partes celebram este Contrato, obrigando-se ao seu fiel, pontual e integral
cumprimento, por si e por seus sucessores e cessionários, a qualquer título.
A tolerância e as concessões recíprocas terão caráter eventual e transitório e
não configurarão, em qualquer hipótese, novação, renúncia, transigência, remição,
perda, modificação, redução ou ampliação de qualquer direito, faculdade,
privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos a qualquer das Partes nos termos
deste Contrato.
Toda e qualquer quantia devida a qualquer das Partes por força deste Contrato
poderá ser cobrada via processo de execução, visto que as Partes, desde já,
reconhecem tratar-se de quantia líquida e certa, atribuindo ao presente a
qualidade de título executivo extrajudicial, nos termos e para os efeitos do artigo
784, inciso III, do Código de Processo Civil.
Se qualquer termo, disposição ou avença constante do presente Contrato for
considerado inexequível, inválido ou ilegal, por qualquer razão, os demais
continuarão em pleno efeito e vigência, tal como se este Contrato tivesse sido
firmado com a eliminação do segmento inexequível, inválido ou ilegal, sendo que
as disposições e avenças remanescentes não serão afetadas, desde que o
presente Contrato, assim modificado, continue a expressar, sem alterações
relevantes, as intenções originais das Partes com relação ao objeto do mesmo e
desde que a eliminação do segmento mencionado deste Contrato não prejudique,
de forma essencial, os respectivos benefícios e expectativas das Partes.
O presente Contrato se rege de acordo com as leis brasileiras, sendo que
todas as obrigações assumidas no presente Contrato estão sujeitas às normas
legais e regulamentares vigentes no Brasil, incluindo qualquer ato governamental,
ordem, decretos e regulamentações.
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estejam autorizados a não funcionar na cidade de São Paulo (estado de São Paulo).

As Partes são consideradas contratantes independentes e nada do presente
Contrato criará qualquer outro vínculo entre elas, seja pelo aspecto empregatício,
seja por quaisquer outros aspectos, tais como agente comercial, sociedade
subsidiária, representação legal ou associação de negócios.
Este Contrato constitui a totalidade do acordo e entendimento das Partes com
relação às matérias aqui contidas, e cancela e substitui expressamente quaisquer
outros acordos anteriores entre as Partes, verbais ou escritos.
O Cedente reconhece expressamente o direito do Cessionário de ceder a
terceiros, inclusive instituições financeiras, outros fundos de investimento e/ou
quaisquer outros os créditos e/ou os direitos creditórios de sua titularidade,
decorrentes do presente Contrato, total ou parcialmente, sub-rogando-se os
eventuais cessionários em todos os direitos, garantias, frutos e acessórios
presentes e futuros vinculados à este Contrato de Cessão ao que se aplicará, no
que couber, as normas do direito cambiário, direito civil e as cláusulas do presente
Contrato e de seus aditivos. Em ocorrendo a cessão parcial ou total deste
Contrato de Cessão o Cedente autoriza e se dá como notificada, nos termos do
artigo 290 do Código Civil, que a propriedade e titularidade de todos os créditos
e/ou direitos creditórios oriundos do Contrato de Cessão será objeto de cessão
plena e respectiva cessão para fundos de investimento. Todas as disposições
deste instrumento permanecerão em pleno vigor e efeito quando da cessão e as
garantias serão igualmente mantidas válidas e inalteradas e poderão ser
executadas diretamente também pelo novo credor (cessionário) e, portanto,
todas as referências ao Cessionário feitas neste instrumento serão igualmente
aplicáveis, de forma automática, ao(s) novo(s) credores (cessionários
As Partes, inclusive suas Testemunhas, reconhecem a forma de contratação
do presente por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e
plenamente eficaz, com a utilização de processo de certificação disponibilizado
pela ICP-Brasil constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de
direito, conforme disposto pelo art. 10, parágrafo 1º, da Medida Provisória nº
2.200-2/2001 em vigor no Brasil.

Página 54 de 63
Este documento foi assinado digitalmente por Jose Pires De Oliveira Neto, Jessica Bezerra Da Silva, Regina Marcia Torres Nogueira
De Alencar e Deborah Do Nascimento Ferreira E Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 50B0-6F1F-D1DB-460C.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Pires De Oliveira Neto, Jessica Bezerra Da Silva, Regina Marcia Torres Nogueira De Alencar e Deborah Do Nascimento Ferreira E Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 50B0-6F1F-D1DB-460C.

As Partes declaram, mútua e expressamente, que este Contrato foi celebrado
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.

As Partes se comprometem a seguir toda a legislação aplicável sobre
privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a
Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco
Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador
(Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº
13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, principalmente,
quanto as informações que serão obtidas no âmbito dos serviços objeto deste
Contrato.
Na hipótese de descumprimento das obrigações relativas à privacidade e
proteção de dados, a Parte infratora concorda em indenizar e manter indene a
Parte inocente de todas e quaisquer perdas e danos diretos ou prejuízos diretos
que vier a causar à Parte inocente. A responsabilidade assumida pela Parte
infratora perante a Parte inocente, pelas perdas, danos e prejuízos diretos que ele
se obriga a indenizar inclui os valores exigidos por terceiros da Parte inocente, e
não inclui, em hipótese alguma, lucros cessantes, perdas e danos indiretos, seja a
que título for, desde que estipulado em sentença transitada em julgado.
As Partes acordam em não praticar qualquer ato que tenha violado, ou possa
violar qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento, nacional ou
estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública,
incluindo, mas não se limitando, às Leis nº 12.529/2011, 9.613/1998, 12.846/2013,
ao US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e ao UK Bribery Act; e/ou qualquer
pagamento de propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de
influência, “caixinha” ou outro pagamento ilegal.
FORO
Fica eleito o foro da comarca da capital do Estado de São Paulo para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa ser.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente Instrumento em 3 (três)
vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos de direito, juntamente
com as 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
(restante da página deixado intencionalmente em branco)

Página 55 de 63
Este documento foi assinado digitalmente por Jose Pires De Oliveira Neto, Jessica Bezerra Da Silva, Regina Marcia Torres Nogueira
De Alencar e Deborah Do Nascimento Ferreira E Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 50B0-6F1F-D1DB-460C.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Pires De Oliveira Neto, Jessica Bezerra Da Silva, Regina Marcia Torres Nogueira De Alencar e Deborah Do Nascimento Ferreira E Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 50B0-6F1F-D1DB-460C.

PROTEÇÃO DE DADOS

____________________________________________________
[.]
na qualidade de Cedente

______________________________________________________________________
_________
[.]
na qualidade de Cessionário, representado por [CAPTALYS GESTÃO LTDA] na
forma do seu Regulamento

__________________________________________________________________
na qualidade de Fonte Pagadora e Sacado
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

__________________________________________________________________
na qualidade de representante e mandatário do Cedente
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.,

TESTEMUNHAS

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:
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(página de assinaturas do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO
E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS, celebrado entre [.],
[ . ]. [ . ], [ . ]. [ . ], [ . ], em [ . ] de [ . ] de 20[ . ]).

Modelo de Termo de Cessão
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
QUADRO PREAMBULAR

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Pires De Oliveira Neto, Jessica Bezerra Da Silva, Regina Marcia Torres Nogueira De Alencar e Deborah Do Nascimento Ferreira E Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 50B0-6F1F-D1DB-460C.

ANEXO I

1

Cessionário/Fiduciário: RAZÃO SOCIAL DO FUNDO
CNPJ/ME:
e-mail:

2

Administrador:
CNPJ/ME:
Endereço:

3

Cedente:

PESSOA(S) JURÍDICA(S) INDICADA(S) NO TERMO DE
CESSÃO,

CNPJ/ME:
Endereço:

Indicado no TERMO DE CESSÃO
Indicado no TERMO DE CESSÃO

4.

Fonte
Pagadora
e FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
Sacado:
CRÉDITO S.A. (“FORTBRASIL”)
CNPJ/ME:
Endereço:
Telefone:
e-mail:
Pessoa para contato:

5.

Mandatário
do FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
Cedente:
CRÉDITO S.A. (“FORTBRASIL”)
CNPJ/ME:
Endereço
Telefone:
e-mail:
Pessoa para contato:

6.Direitos Creditórios
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6.5

Valor de Face
Indicado no TERMO DE CESSÃO
Data de Vencimento Indicado no TERMO DE CESSÃO
dos
Direitos
Creditórios
Preço de Aquisição
Indicado no TERMO DE CESSÃO

7.

Conta do Cessionário
Instituição
Número:
Titular:

8.

Data do Contrato

[--] de [--] de 20[--].

RESOLVEM celebrar o presente Termo de Cessão de Direitos Creditórios (“Termo
de Cessão”) anexo ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição
de Direitos Creditórios e Outras Avenças (“Contrato”) celebrado pelas partes na
data indicada no Quadro Preambular, que se regerá pelas seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO DE CESSÃO
1.1. Pelo presente instrumento, mediante pagamento do Preço de Aquisição
abaixo discriminado, o Cedente, neste ato representado por sua regular
mandatária FORTBRASIL, cederá e transferirá ao Cessionário, em caráter
irrevogável e irretratável, os Direitos Creditórios performados identificados no
Anexo A deste Termo de Cessão, pelo Valor de Face dos Direitos Creditórios e
com Datas de Vencimento abaixo discriminadas.
CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO DE AQUISIÇÃO
2.1. Observado o disposto abaixo, o Cessionário pagará ao Cedente o valor
correspondente indicado no Anexo A ao presente Termo de Cessão (“Preço de
Aquisição”), conforme disposto na Cláusula 4.1 do Contrato.
2.1.1. O pagamento do Preço de Aquisição pelo Cessionário ao Cedente
implicará na automática quitação do respectivo Preço de Aquisição, valendo
o comprovante de depósito/transferência do montante aplicável como
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6.1
6.2

2.2.2. O presente Termo de Cessão produzirá efeito entre as Partes desde
que haja o cumprimento integral das condições previstas na Cláusula 3.2 do
Contrato e não se verifique qualquer impedimento contratual para o seu
aperfeiçoamento.
CLÁUSULA 3ª – DO PAGAMENTO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS
3.1. O recebimento dos pagamentos referentes aos Direitos Creditórios pelo
Cessionário dar-se-á nos termos do Contrato.

CLÁUSULA 4ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Este Termo de Cessão passa a fazer parte integrante e complementar do
Contrato.

4.2. Aplicam-se a esse Termo de Cessão, em sua integralidade, todas as
condições, os direitos e as obrigações do Contrato, sendo que, em caso de
conflito entre o Contrato e o presente Termo de Cessão, o Contrato deverá
prevalecer, exceção feita às informações sobre o Preço de Aquisição e as
características dos Direitos Creditórios, Valor de Face dos Direitos Creditórios e
Data de Vencimento para pagamento dos Direitos Creditórios, em relação às
quais deverá prevalecer o estabelecido neste Termo de Cessão.
4.3. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Termo de Cessão
que não estiverem aqui definidos terão o significado que lhes for atribuído no
Contrato.
4.4. O presente Termo de Cessão será regido e interpretado em conformidade
com as leis da República Federativa do Brasil.
4.5. As Partes, inclusive suas Testemunhas, reconhecem a forma de
contratação do presente por meios eletrônicos, digitais e informáticos como
válida e plenamente eficaz, com a utilização de processo de certificação
disponibilizado pela ICP-Brasil, constituindo título executivo extrajudicial para
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prova de referida quitação, nada mais devendo, após tal pagamento, pelo
Cessionário ao Cedente.

4.6. Fica eleito o foro da comarca da capital do Estado de São Paulo para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Termo de Cessão, com
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente Termo de Cessão, para os
mesmos fins e efeitos de direito, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo
assinadas.
(restante da página deixado intencionalmente em branco)
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todos os fins de direito, conforme disposto pelo art. 10, parágrafo 1º, da Medida
Provisória nº 2.200-2/2001 em vigor no Brasil.

____________________________________________________
[.]
na qualidade de Cedente

______________________________________________________________________
_________
[.]
na qualidade de Cessionário, representado por [CAPTALYS GESTÃO LTDA] na
forma do seu Regulamento

__________________________________________________________________
na qualidade de representante do cedente
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

na qualidade de Fonte Pagadora e Sacado
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

TESTEMUNHAS

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:
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Direitos Creditórios performados e oponíveis à FORTBRASIL oriundos
antecipação de recursos no âmbito do Contrato de Credenciamento ao Sistema
FORTBRASIL.

CNPJdo
Razão
Cedente Social do
Cedente
[●]

[●]

Data de
Vencimento
dos Direitos
Creditórios

Valor de
Face dos
Direitos
Creditórios

Preço de
Aquisição

[●]

R$ [●]

R$ [●]
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ANEXO A – RELAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/50B0-6F1FD1DB-460C ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar
se este documento é válido.

Código para verificação: 50B0-6F1F-D1DB-460C

Hash do Documento
71DF751ECE80C83E0C8159387D50EA805B7266CBC9F131612E172B553DE30D9F
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/12/2021 é(são) :

José Pires de Oliveira Neto (Parte) - 720.905.293-34 em
07/12/2021 11:50 UTC-03:00
Nome no certificado: Jose Pires De Oliveira Neto
Tipo: Certificado Digital
Jessica Bezerra da Silva (Testemunha) - 384.516.438-76 em
07/12/2021 10:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
Regina Marcia Torres Nogueira de Alencar (Parte) - 614.410.74368 em 07/12/2021 08:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
Deborah Nascimento (Testemunha) - 401.531.438-78 em
06/12/2021 17:30 UTC-03:00
Nome no certificado: Deborah Do Nascimento Ferreira E Silva
Tipo: Certificado Digital

