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TERMO E CONDIÇÕES GERAIS DE 
USO DOS CARTÕES ALELO 

CULTURA 
 

Pelo presente instrumento denominado 
Termos e Condições Gerais de Uso dos 
Cartões Alelo Cultura (“TDU”), a ALELO 
S/A (atual razão social de COMPANHIA 
BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E 
SERVIÇOS), com sede na Alameda Xingu, 
n. 512, 3º e 4º andares, Edifício 
“Condomínio Evolution Corporate”, 

Alphaville, CEP 06455-030, no Município 
de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 04.740.876/0001-25 
(doravante denominada “ALELO”), 

estabelece as seguintes cláusulas e 
condições para uso dos CARTÕES ALELO 
CULTURA pelos respectivos usuários 
finais. 
 
A adesão a este TDU pelo USUÁRIO será 
efetivada a partir (i) do aceite eletrônico 
dado por meio do APP MEU ALELO, ou (ii) 
do aceite telefônico, em ligação gravada, 
por meio da CENTRAL DE 
ATENDIMENTO AO USUÁRIO ou (iii) a 
partir da primeira TRANSAÇÃO com o 
CARTÃO ALELO CULTURA, o que, em 
todos os casos, deverá ocorrer após o 
USUÁRIO ter lido e concordado com as 
suas cláusulas, que estarão disponíveis, 
respectivamente, no APP MEU ALELO e 
no SITE. 
 
Os USUÁRIOS que, no momento da 
entrada em vigor deste TDU, já tiverem 
aderido aos Termos e Condições Gerais 
de Uso do Cartão Alelo Cultura registrado 
em 29 de setembro 2017, no Oficial de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil 

de Pessoa Jurídica de Barueri – São Paulo 
sob o nº 1.329.294, mediante a realização 
da primeira TRANSAÇÃO, não terão que 
dar novamente o aceite a este TDU.   Este 
TDU substitui e revoga o anterior, nos 
termos da Cláusula 17.13 abaixo. 

 
1 – DEFINIÇÕES 

 
1.1. As definições constantes no “Anexo I 

- Definições” são aplicáveis a este TDU, 

seus Anexos e Aditivos. 
 

2 - CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO 
ALELO CULTURA 

 
2.1. O CARTÃO ALELO CULTURA é 
meio de pagamento na modalidade pré-
pago e recarregável, que permitirá a 
realização das TRANSAÇÕES. Somente 
poderá ser carregado em moeda corrente 
nacional e terá seu uso restrito aos limites 
do território brasileiro. 

 
2.2. O CARTÃO ALELO CULTURA será 
sempre vinculado a um único USUÁRIO, 
que deverá possuir CPF válido e regular 
perante a Receita Federal do Brasil, 
sendo vedada à EMPRESA a solicitação 
de emissão de mais de 01 (um) CARTÃO 
ALELO CULTURA para o mesmo 
USUÁRIO.  

 
2.3. O CARTÃO ALELO CULTURA será 
valido por 60 (sessenta) meses contados 
da data de sua emissão e, após esse 
período, serão automaticamente 
cancelados. Eventual saldo 
remanescente será transferido 
automaticamente para o novo cartão 
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emitido, salvo se ocorrer as hipóteses 
previstas na cláusula 6.5 deste TDU. 

 
2.4. O recebimento do CARTÃO ALELO 
CULTURA deverá ser acusado pelo 
USUÁRIO mediante assinatura de 
próprio punho em documento que 
acompanha a CARTA-BERÇO. 

 
3 – FUNCIONALIDADES 

 
3.1. O CARTÃO ALELO CULTURA 
permitirá, sujeito à disponibilidade, a 
realização das TRANSAÇÕES de acordo 
com as normas do PROGRAMA DE 
CULTURA DO TRABALHADOR e as 
condições deste TDU.  

 
3.2. O CARTÃO ALELO CULTURA 
somente será válido para TRANSAÇÕES 
presenciais no território nacional, 
havendo a necessidade de leitura por 
tarja passando o CARTÃO ALELO 
CULTURA em equipamento próprio do 
ESTABELECIMENTO. Outras 
funcionalidades para a realização de 
TRANSAÇÃO com o CARTÃO ALELO 
CULTURA poderão ser implementadas 
pela ALELO, as quais poderão ser 
consultadas por meio do SITE. 

 
3.3. A disponibilidade das diferentes 
TRANSAÇÕES nos 
ESTABELECIMENTOS deverá ser 
previamente consultada na CENTRAL 
DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO. 

 
3.4. O USUÁRIO poderá obter 
informações sobre saldo e extrato dos 
CARTÕES ALELO CULTURA mediante 
consulta na CENTRAL DE 

ATENDIMENTO AO USUÁRIO, no APP 
MEU ALELO ou ao site 
www.meualelo.com.br. 

 
4 – CONDIÇÕES DE USO 

 
4.1. A realização de TRANSAÇÕES 
deverá observar as normas do 
PROGRAMA DE CULTURA DO 
TRABALHADOR, todas as disposições 
deste TDU e as demais condições e 
regras operacionais e de segurança que 
venham a ser instituídas pela ALELO 
e/ou pelas REGRAS DO MERCADO DE 
MEIOS DE PAGAMENTO.  

 
4.2. O USUÁRIO deverá, 
obrigatoriamente, possuir idade superior 
a 14 (quatorze) anos para utilização do 
CARTÃO ALELO CULTURA, observado 
o disposto no item 13.1 adiante. 

 
4.3. A realização de TRANSAÇÕES está 
condicionada à digitação, pelo USUÁRIO, 
de SENHA INDIVIDUAL. 

 
4.4. O USUÁRIO responsabiliza-se pela 
conferência da correção de todos os 
dados constantes das autorizações e 
comprovantes de cada TRANSAÇÃO, os 
quais devem ser guardados por 90 
(noventa) dias. 

 
4.5. Para garantir a segurança do 
SISTEMA, a ALELO poderá definir 
valores máximos para a realização de 
TRANSAÇÕES com o CARTÃO ALELO 
CULTURA. 
 
4.6. O valor de cada TRANSAÇÃO será 
deduzido do saldo disponível nos 
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CARTÕES ALELO CULTURA e caso não 
possua saldo suficiente, a TRANSAÇÃO 
não será autorizada. 

 
4.7. Caso os bens e/ou serviços a serem 
adquiridos tenham valor superior ao saldo 
do respectivo CARTÃO ALELO 
CULTURA, este poderá ser utilizado para 
pagamento parcial, de modo que o 
USUÁRIO deverá consultar o saldo do 
CARTÃO ALELO CULTURA, utilizá-lo 
como parte do pagamento e 
complementar o valor excedente com 
outro meio de pagamento. 

 
4.8. O USUÁRIO será responsável 
perante a ALELO e/ou terceiros pela 
utilização do CARTÃO ALELO CULTURA 
nas condições estabelecidas nas normas 
do PROGRAMA DE CULTURA DO 
TRABALHADOR, neste TDU e em toda e 
qualquer outra norma, lei ou regulamento 
a ele aplicável. 

 
4.9. O USUÁRIO não poderá efetuar 
TRANSAÇÕES:  

 
(a) para aquisição de qualquer bem e 
serviços que não sejam culturais, 
conforme definidos na legislação 
específica, ou cujo objeto envolva bens 
proibidos pela legislação vigente e/ou 
atentatórios à moral e aos bons 
costumes; 

 
(b) que envolvam atividades ilícitas ou 
que representem infração a leis 
ou regulamentos vigentes no país;  

 
(c) que o USUÁRIO saiba ou deva saber 
estar impedido de realizar; 

 
(d) que constituam fraude ou simulação; 
ou  

 
(e) que ultrapassem o limite diário e/ou 
definido pela ALELO no momento da 
realização da TRANSAÇÃO. 

 
4.10. É vedado ao USUÁRIO propagar, 
por meio do uso do CARTÃO ALELO 
CULTURA, conteúdo ilícito ou que possa 
ser considerado inadequado, difamatório, 
abusivo ou obsceno, bem como material 
publicitário ou de divulgação não 
solicitado. 

  
5 – ACEITAÇÃO DOS CARTÃO ALELO 
CULTURA  

 
5.1. Os CARTÕES ALELO CULTURA 
são aceitos apenas em 
ESTABELECIMENTOS credenciados à 
ALELO, conforme a natureza do produto 
vendido. 

 
5.2. A rede de ESTABELECIMENTOS 
credenciados a aceitarem os CARTÕES 
ALELO CULTURA compreenderá 
aqueles que atuem no segmento de 
comércio varejista de produtos e/ou 
serviços culturais, incluindo cinemas, 
teatros, casas de shows, livrarias, bancas 
de jornais, museus e similares. 

 
5.3. A rede de ESTABELECIMENTOS 
estará disponível para consulta pelo 
USUÁRIO no SITE e APP MEU ALELO. 

 
5.4. A rede de ESTABELECIMENTOS 
poderá ser alterada pela ALELO, de 
tempos em tempos. A responsabilidade 
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de consultar previamente a aceitação dos 
CARTÕES ALELO CULTURA no local é 
do USUÁRIO. 

 
6 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS 
BENEFÍCIOS 

 
6.1. Os valores creditados nos CARTÕES 
ALELO CULTURA estão vinculados a 
uma CONTA DE PAGAMENTO, de 
titularidade do USUÁRIO, em que será 
permitida a disponibilização de 
BENEFÍCIOS pela EMPRESA. 

 
6.2. Sobre os valores creditados na 
CONTA DE PAGAMENTO não incidirá 
correção monetária, juros ou qualquer 
outro rendimento. 

 
6.3. O USUÁRIO autoriza e concorda, 
desde já, que a EMPRESA seja sua 
representante para fins de movimentação 
da CONTA DE PAGAMENTO, inclusive 
para solicitação à ALELO de 
cancelamento ou estorno de 
disponibilizações de BENEFÍCIOS 
indevidas efetuadas na CONTA DE 
PAGAMENTO do USUÁRIO e 
consequente devolução dos recursos à 
EMPRESA. 
 
6.3.1. O USUÁRIO reconhece e concorda 
que as disponibilizações de BENEFÍCIOS 
são de responsabilidade exclusiva da 
EMPRESA, sendo que a ALELO não 
poderá ser considerada responsável 
pelos valores creditados nos CARTÕES 
ALELO CULTURA tampouco quanto às 
solicitações de cancelamento de 
disponibilização de BENEFÍCIOS e 

devolução do respectivo valor à 
EMPRESA. 

 
6.4. A ALELO poderá cancelar as 
disponibilizações de BENEFÍCIOS e, 
também, emissão de CARTÃO ALELO 
CULTURA que tenham sido realizados 
indevidamente por culpa exclusiva da 
ALELO, sem qualquer ônus ou encargo, 
independentemente de qualquer 
autorização ou comunicação aos 
USUÁRIOS. 
 
6.5. Caso o CARTÃO ALELO CULTURA 
sem saldo não receba disponibilização de 
BENEFÍCIOS e/ou permaneçam sem 
realização de TRANSAÇÕES pelo 
período de 180 (cento e oitenta) dias, 
serão automaticamente cancelados.  

 
7 – DESBLOQUEIO DOS CARTÕES  

 
7.1. Os CARTÕES ALELO CULTURA 
serão entregues bloqueados aos 
USUÁRIOS, sendo necessário seus 
desbloqueios para que possam ser 
utilizados, conforme as instruções abaixo 
e demais instruções constantes da 
CARTA-BERÇO:  
 
(a) o USUÁRIO deverá entrar em contato 
com a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO e informar os dados cadastrais 
solicitados para sua identificação, além 
dos códigos de segurança do CARTÃO 
ALELO CULTURA, ou deverá acessar o 
APP MEU ALELO e, por meio deste, 
conseguirá desbloquear o CARTÃO 
ALELO CULTURA, informando o código 
de segurança;  
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(b) estando os dados cadastrais do 
USUÁRIO em conformidade com a 
política da ALELO e com as informações 
prestadas pela EMPRESA, os CARTÕES 
ALELO CULTURA serão desbloqueados; 

 
(c) caso não seja possível efetuar os 
desbloqueios dos CARTÕES ALELO 
CULTURA na forma acima estabelecida, 
após o fornecimento pelo USUÁRIO de 
todos os dados e documentos solicitados 
pela ALELO sem qualquer irregularidade, 
o USUÁRIO deverá solicitar à EMPRESA 
que entre em contato com a ALELO para 
regularização das informações 
cadastrais. 

 
8 – SENHA INDIVIDUAL 

 
8.1. O USUÁRIO receberá uma senha de 
4 (quatro) dígitos junto aos CARTÕES 
ALELO CULTURA, na CARTA-BERÇO, 
estando apto a alterar a SENHA 
INDIVIDUAL a qualquer momento na 
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO e pelo APP MEU ALELO 
conforme sua necessidade, mediante 
confirmação de seus dados cadastrais 
solicitados pela ALELO para sua 
identificação. 

 
8.2. A guarda da SENHA INDIVIDUAL 
será de responsabilidade única e 
exclusiva do USUÁRIO, sendo vedada 
sua divulgação a terceiros. O USUÁRIO 
desde já concorda que toda e qualquer 
TRANSAÇÃO realizada com a SENHA 
INDIVIDUAL, ainda que sem sua 
autorização, será de responsabilidade 
exclusiva do USUÁRIO. 

 

8.3. Caso a SENHA INDIVIDUAL seja 
digitada incorretamente por 3 (três) vezes 
consecutivas, o uso do CARTÃO ALELO 
CULTURA será imediatamente 
bloqueado. O desbloqueio deverá ser 
feito por meio da CENTRAL DE 
ATENDIMENTO AO USUÁRIO, após a 
confirmação dos dados solicitados. 

 
8.4. Em caso de perda ou extravio da 
SENHA INDIVIDUAL, o USUÁRIO 
deverá imediatamente cadastrar nova 
SENHA INDIVIDUAL pela CENTRAL DE 
ATENDIMENTO AO USUÁRIO. 

 
9 – CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO 

 
9.1. A ALELO disponibilizará uma 
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO, possibilitando ao USUÁRIO 
comunicar perda, furto, roubo, extravio, 
suspeita de fraude, falsificação e 
quaisquer outras ocorrências que 
possam implicar o uso indevido do 
CARTÃO ALELO CULTURA. 

 
9.2. A ALELO disponibilizará 
OUVIDORIA, para atendimento realizado 
pela ALELO caso a demanda do 
USUÁRIO não tenha sido solucionada 
pela CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO.  

  
9.3. O USUÁRIO poderá, ainda, solicitar 
no APP MEU ALELO serviços que 
incluem, mas não se limitam a: bloqueio 
e desbloqueio do CARTÃO ALELO 
CULTURA, consulta de saldo e extrato. 
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9.4. O USUÁRIO autoriza a gravação 
telefônica de seu contato com a ALELO, 
que servirá de prova para dirimir dúvidas 
quanto ao teor, dia e hora das suas 
manifestações e/ou comunicações 
telefônicas. 

 
9.5. Os números da CENTRAL DE 
ATENDIMENTO AO USUÁRIO também 
estarão disponíveis para consulta na 
CARTA- BERÇO, entregue ao USUÁRIO 
com o CARTÃO ALELO CULTURA, no 
SITE, no APP MEU ALELO e no verso do 
próprio CARTÃO ALELO CULTURA. 
 
10 - PERDA, ROUBO, FURTO OU 
SUSPEITA DE FRAUDES 

 
10.1. O USUÁRIO se obriga a informar 
imediatamente à ALELO, através da 
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO e pelo APP MEU ALELO, 
casos de perda, roubo, furto, suspeita de 
fraude ou falsificação do CARTÃO 
ALELO CULTURA e/ou qualquer outra 
situação que possa colocar em risco a 
segurança das TRANSAÇÕES e do 
CARTÃO ALELO CULTURA. 

 
10.2. Até que a comunicação 
mencionada no item acima seja realizada 
pelo USUÁRIO, todas as TRANSAÇÕES 
realizadas serão de responsabilidade do 
USUÁRIO. Não será imputada nenhuma 
responsabilidade ao USUÁRIO por 
TRANSAÇÕES realizadas após a 
efetivação do comunicado nos termos do 
item 10.1. 

 
10.3. O USUÁRIO concorda que a 
ALELO possua sistema que monitorará 

possíveis fraudes nas TRANSAÇÕES ou 
associadas ao seu CARTÃO ALELO 
CULTURA bem como que caso seja 
detectado algum indício de fraude ou 
comportamento suspeito, a ALELO 
poderá efetuar o bloqueio imediato do 
respectivo CARTÃO ALELO CULTURA 
independente de comunicação prévia, a 
fim de evitar prejuízos. 

 
10.4. O USUÁRIO aceita e concorda que, 
sem prejuízo do bloqueio do CARTÃO 
ALELO CULTURA, a ALELO, em virtude 
de lei ou regulamento, poderá ter que 
comunicar eventuais suspeitas de 
fraudes ou irregularidades de que tome 
conhecimento às autoridades 
competentes. 

 
10.5. Em caso de bloqueio e 
cancelamento definitivo do CARTÃO 
ALELO CULTURA nas hipóteses tratadas 
no item 10.1 acima, a reemissão do 
CARTÃO ALELO CULTURA está 
condicionada à solicitação, pela 
EMPRESA ou pelo USUÁRIO, conforme 
política definida pela EMPRESA, de um 
novo cartão. O USUÁRIO receberá o 
novo CARTÃO ALELO CULTURA no 
prazo de até 7 (sete) dias úteis contados 
da solicitação de reemissão. 
 
10.5.1. Os pedidos de reemissão de 
CARTÕES ALELO CULTURA realizados 
aos finais de semana, feriados e/ou 
concluídos após as 18h somente serão 
processados no dia útil seguinte. 
  
11 – SEGURANÇA DOS CARTÕES 
ALELO CULTURA 
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11.1. Para manutenção da segurança do 
CARTÃO ALELO CULTURA, o 
USUÁRIO deverá: 

  
(a) alterar, por meio da CENTRAL DE 
ATENDIMENTO AO USUÁRIO, a 
SENHA INDIVIDUAL informada na 
CARTA-BERÇO, ; (b) guardar e 
conservar o CARTÃO ALELO CULTURA 
de forma segura, bem como os dados de 
segurança e SENHA INDIVIDUAL; (c) 
nunca permitir que qualquer outra pessoa 
use o CARTÃO ALELO CULTURA; (d) 
não deixar o CARTÃO ALELO CULTURA 
junto a telefones celulares, smartphones, 
tablets e outros equipamentos 
eletrônicos, para evitar problemas na 
leitura do CARTÃO ALELO CULTURA; 
(e) não informar o número e quaisquer 
dados de segurança do CARTÃO ALELO 
CULTURA a terceiros; (f) não anotar a 
SENHA INDIVIDUAL no CARTÃO 
ALELO CULTURA; e (g) não divulgar a 
SENHA INDIVIDUAL para qualquer outra 
pessoa, incluindo funcionários da 
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO. 

 
11.2. O USUÁRIO obriga-se a cumprir 
todos os requerimentos de segurança da 
informação divulgados pela ALELO, 
sempre conforme versão mais atualizada 
disponível.  
 
11.3. O USUÁRIO reconhece e aceita 
que a ALELO poderá, a seu exclusivo 
critério e a qualquer tempo, solicitar 
alterações nos procedimentos de 
realização das TRANSAÇÕES, de forma 
a obter maior segurança. 

 
11.4. O USUÁRIO obriga-se a cumprir 
todas as regras sobre prevenção e 
combate à corrupção, aos crimes de 
lavagem de dinheiro e ao financiamento 
de terrorismo especificados pela Lei nº 
12.846/13 e pela Lei 9.613/98, além de 
outras legislações e regulamentações 
aplicáveis. 
 
11.4.1 O USUÁRIO declara e garante que 
não pratica ou praticará quaisquer atos 
que sejam tidos como lavagem de 
dinheiro ou ocultação de bens, direitos ou 
valores.  

 
11.4.2. O USUÁRIO deverá informar a 
ALELO imediatamente sobre qualquer 
situação que possa estar relacionada à 
lavagem de dinheiro e/ou ao 
financiamento do terrorismo e que 
possam afetar a ALELO direta ou 
indiretamente.  
 
12 - CONTESTAÇÃO DE 
LANÇAMENTOS 

 
12.1. O USUÁRIO poderá contestar 
lançamentos a débito em sua CONTA DE 
PAGAMENTO que julgar indevidos em 
até 30 (trinta) dias do respectivo débito. 
Caso seja apurado que o lançamento foi 
indevido, o respectivo valor será 
ressarcido ao USUÁRIO na CONTA DE 
PAGAMENTO, não sendo devida 
qualquer atualização ou juros sobre os 
valores restituídos. 

 
13 - GARANTIAS E 
RESPONSABILIDADES 

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE BARUERI - SP
Alameda Araguaia, 190 – Alphaville – Barueri/SP – CEP: 06455-000

Site:  http://www.cartoriodebarueri.com.br
CNPJ: 05.641.292/0001-65

Oficial: Carlos Frederico Coelho Nogueira

Página

0007/0022

Registro

1647150
22/09/2020



 

 

 

 

 

 

8 

 

13.1. O USUÁRIO declara e garante estar 
plenamente apto às práticas dos atos da 
vida civil, sendo (i) maior de 18 (dezoito) 
anos ou emancipado, (ii) maior de 16 
(dezesseis) anos, devidamente assistido 
por seus pais ou representante legal ou 
(iii) menor de 16 (dezesseis) anos, 
devidamente representado por seus pais 
ou representante legal para a celebração 
deste TDU e a efetivação das 
TRANSAÇÕES e/ou de quaisquer atos 
nos termos deste TDU. 

 
13.2. A ALELO não garante que seus 
serviços permanecerão sem interrupção, 
nem se responsabiliza por eventuais 
TRANSAÇÕES que deixem de ser 
realizadas durante os períodos de 
indisponibilidade. O USUÁRIO reconhece 
e declara estar ciente de que poderá 
haver interrupções no fornecimento dos 
serviços pela ALELO por motivos 
técnicos, em razão de manutenção 
preventiva ou corretiva ou por motivos de 
caso fortuito ou força maior. 

 
13.3. A ALELO garante que os 
CARTÕES ALELO CULTURA 
correspondem às especificações e 
funcionalidades previstas neste TDU e na 
CARTA-BERÇO, em todos os seus 
aspectos substanciais. 

 
13.4. A garantia prevista no item 13.3 
acima não será aplicável se o defeito dos 
CARTÕES ALELO CULTURA decorrer 
de: (i) mau uso e/ou uso em 
desconformidade com as suas 
especificações e/ou finalidades; (ii) 
alteração ou modificação dos CARTÕES 
ALELO CULTURA pelo USUÁRIO ou por 

qualquer terceiro; (iii) mau funcionamento 
de hardware, equipamentos ou serviços 
contratados pelo USUÁRIO, incluindo 
serviços de acesso/conexão à Internet; 
e/ou (iv) qualquer outro evento que não 
tenha sido causado diretamente e por 
culpa exclusiva da ALELO ou de seus 
fornecedores. 

 
13.5. A ALELO E SEUS 
FORNECEDORES NÃO SERÃO 
RESPONSÁVEIS POR POSSÍVEIS 
FALHAS DE SISTEMA, ERROS EM 
TRANSAÇÕES, INATIVIDADE DA REDE 
OU QUAISQUER OUTROS 
IMPREVISTOS OU CASOS DE 
FUNCIONAMENTO INADEQUADO, EM 
DECORRÊNCIA DE CASOS 
FORTUITOS E/OU DE FORÇA MAIOR. 

 
13.6. A ALELO não se responsabiliza, em 
nenhuma hipótese, pelo CONTRATO, 
nem qualquer pagamento, que será de 
exclusiva e única responsabilidade da 
EMPRESA, sendo a ALELO apenas 
responsável pela emissão dos CARTÕES 
ALELO CULTURA e gestão da CONTA 
DE PAGAMENTO individual mantida em 
nome do USUÁRIO. 

 
13.7. O USUÁRIO declara estar ciente de 
que a ALELO não tem qualquer controle, 
nem assume qualquer responsabilidade 
ou outorga qualquer garantia com relação 
aos bens oferecidos pelo mercado de 
bens e consumo que vierem a ser 
adquiridos pelo USUÁRIO. 

 
13.7.1. O ESTABELECIMENTO é o único 
e exclusivo responsável por eventuais 
reclamações, demandas e indenizações, 
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de qualquer natureza decorrentes de sua 
atividade, bem como por quaisquer 
problemas de aceitação, quantidade, 
qualidade, garantia, preço ou 
inadequação dos bens oferecidos, 
inclusive em caso de arrependimento por 
parte do USUÁRIO, devendo solucionar 
diretamente com o fornecedor toda e 
qualquer controvérsia. O 
ESTABELECIMENTO é também o único 
responsável pela entrega correta e 
tempestiva do bem no endereço indicado 
pelo USUÁRIO, sendo de sua 
responsabilidade exclusiva a confirmação 
da entrega do bem adquirido pelo 
USUÁRIO. 

  
13.7.2. As restrições, ou ainda, recusas, 
da aceitação dos CARTÕES ALELO 
CULTURA pelos ESTABELECIMENTOS 
decorrem exclusivamente de política 
interna dos próprios 
ESTABELECIMENTOS. A ALELO não 
tem qualquer ingerência e/ou 
responsabilidade por tais recusas e/ou 
restrições. O USUÁRIO deverá verificar 
previamente quais 
ESTABELECIMENTOS aceitam os 
CARTÕES ALELO CULTURA. 

  
14 - CONFIRMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO 
DE DADOS CADASTRAIS 

 
14.1. É obrigação do USUÁRIO informar 
à EMPRESA, sempre que solicitado, e 
manter atualizados todos os seus dados 
cadastrais, incluindo, mas não se 
limitando a: (i) nome completo; (ii) nome 
completo da mãe; (iii) data de 
nascimento; (iv) número de inscrição no 
CPF; (v) endereço residencial; (vi) 

número do telefone e código de 
Discagem Direta à Distância (DDD). 
 
14.1.1. A ALELO poderá, ainda, consultar 
quaisquer bancos de dados, inclusive 
bases de restrições creditícias, para 
validação das informações prestadas 
pelo USUÁRIO. 

 
14.2. A verificação de documentos e/ou 
consulta de bases de dados pela ALELO 
não confere ao USUÁRIO atestado de 
regularidade para qualquer finalidade, 
nem o exime do cumprimento das 
obrigações previstas neste TDU. 

 
15 - PRIVACIDADE E SIGILO DAS 
INFORMAÇÕES 
 
15.1. A ALELO cumprirá com a legislação 
e regulamentos aplicáveis vigentes com 
relação ao TRATAMENTO de DADOS 
PESSOAIS sobre as TRANSAÇÕES e 
operações realizadas pelo USUÁRIO 
bem como a Política de Privacidade da 
ALELO, disponível em 
https://www.alelo.com.br/content/meualel
o/templates-email/email---politica-de-
privacidade.html (“Política de 
Privacidade”). 
 
15.2. Nada obstante as obrigações de 
sigilo aqui previstas e observado o quanto 
disposto na Política de Privacidade, a 
ALELO trata suas informações e Dados 
Pessoais nas seguintes hipóteses:  

 (a) para viabilizar as TRANSAÇÕES por 
meio dos CARTÕES ALELO CULTURA, 
as quais incluem, mas não se limitam a: 
(i) consultas de saldo e extratos na 
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 
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USUÁRIO, nas redes de 
autoatendimento disponibilizadas pela 
ALELO, no APP MEU ALELO e no site 
www.meualelo.com.br; (ii) compras de 
bens e contratação de serviços nos 
ESTABELECIMENTOS. 

(b) para prestar às autoridades 
competentes todas as informações que 
forem solicitadas com relação ao 
USUÁRIO e operações por ele 
executadas sob este TDU. Ademais, a 
ALELO poderá comunicar ao Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras as 
TRANSAÇÕES que possam estar 
configuradas no disposto na Lei 9.613/98 
e demais normas relativas à lavagem de 
dinheiro, incluindo as normas e políticas 
internas da ALELO nesse sentido. A 
ALELO poderá, também, enviar os dados 
do USUÁRIO ao Banco Central do Brasil 
por meio do Cadastro de Clientes do 
Sistema Financeiro Nacional – CCS. O 
USUÁRIO reconhece que a ALELO 
cumprirá com a legislação e 
regulamentos aplicáveis vigentes com 
relação ao envio de informações sobre as 
TRANSAÇÕES e operações realizadas 
pelo USUÁRIO.  

(c) quando necessário para viabilizar a 
execução e cumprimento do presente 
TDU ou para a prestação dos serviços, 
compartilhar DADOS PESSOAIS a seu 
respeito com as empresas controladas e 
controladoras da ALELO, coligadas, 
subsidiárias, empresas sob controle 
comum, com empresas parceiras e com 
todas as instituições participantes do 
mercado de meios de pagamento, estas 
nos termos das REGRAS DO MERCADO 
DE MEIOS DE PAGAMENTO; 

 
(d) faz o tratamento de quaisquer DADOS 
PESSOAIS cujo acesso é público, 
informações de terceiros (como 
instituições financeiras) e/ou DADOS 
PESSOAIS do USUÁRIO 
disponibilizados em qualquer rede social 
e similares, observados os direitos do 
USUÁRIO, delimitados na Política de 
Privacidade.  
 

(e) compartilha DADOS PESSOAIS, sem 
qualquer ônus, com as empresas 
controladas e controladoras da ALELO, 
para que sejam realizadas ações de 
marketing, envio de material e oferta de 
produtos, observados os direitos do 
USUÁRIO, delimitados na Política de 
Privacidade.  

(f) utiliza quaisquer DADOS PESSOAIS 
coletados, para envio ao USUÁRIO 
mensagens de caráter informativo, 
relativas ao serviço, assim como 
mensagens de natureza comercial e 
publicitária, com ofertas da ALELO e/ou 
de seus parceiros comerciais.  

15.3.  A ALELO compartilhará com o 
ESTABELECIMENTO determinadas 
informações e DADOS PESSOAIS do 
USUÁRIO prestadas pela EMPRESA ou 
pelo USUÁRIO, de modo a permitir que o 
ESTABELECIMENTO mantenha 
relações comerciais com o USUÁRIO, 
sendo certo que a ALELO não assume 
qualquer responsabilidade com relação 
ao relacionamento comercial entre 
USUÁRIOS e ESTABELECIMENTOS. 

  
15.4. Os DADOS PESSOAIS coletados 
do USUÁRIO serão utilizados e mantidos 
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durante o período de vigência deste TDU 
ou pelo prazo estipulado pelas políticas 
internas da ALELO, aquele que for maior, 
ou em caso de necessidade de 
cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória, pelos prazos necessários 
para o exercício de direitos em processos 
judiciais, administrativos e arbitrais. 

 
15.5. A ALELO se compromete a 
observar as regras previstas na 
legislação aplicável, sempre que for 
realizada a transferência de DADOS 
PESSOAIS para fora do território 
brasileiro. 

15.6. A ALELO se compromete a adotar 
medidas técnicas e administrativas aptas 
a proteger os DADOS PESSOAIS que 
acessar e/ou receber do USUÁRIO de 
acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 
alteração, comunicação ou qualquer 
forma de tratamento inadequado ou 
ilícito, nos termos da legislação e 
regulamentos aplicáveis.  

15.7. As obrigações de sigilo e 
privacidade das informações se manterão 
válidas inclusive após o término deste 
TDU por qualquer motivo.  

  
16 - PRAZO DE VIGÊNCIA E 
HIPÓTESES DE TÉRMINO 

 
16.1. O presente TDU entrará em vigor 
em relação a cada USUÁRIO na data da 
adesão pelo USUÁRIO e permanecerá 
válido por prazo indeterminado.  
 
16.2. O presente TDU poderá ser 
rescindido imediatamente, pela ALELO, 
independentemente de notificação, 

interpelação judicial ou extrajudicial, nas 
seguintes hipóteses: 

 
(a) cancelamento do CARTÃO ALELO 
CULTURA nos termos previstos na 
cláusula 6.5 deste TDU; ou 

 
(b) em caso de falência, recuperação 
judicial ou extrajudicial ou insolvência da 
EMPRESA ou da ALELO, decretada ou 
requerida. 

 
16.3. Este TDU poderá ser rescindido 
imediatamente, pela ALELO, sem 
qualquer ônus, mediante aviso prévio ao 
USUÁRIO, nas seguintes hipóteses: 

 
(a) se o USUÁRIO praticar ou tentar 
praticar quaisquer atos que tenham por 
objetivo, direto ou indireto, realizar 
TRANSAÇÕES consideradas ilegítimas, 
ilícitas, fraudulentas ou que infrinjam as 
normas do PROGRAMA DE CULTURA 
DO TRABALHADOR e/ou deste TDU ou 
que pretendam burlar ou descumprir este 
TDU, quaisquer regras ou requisitos 
operacionais ou de segurança do 
USUÁRIO ou REGRAS DO MERCADO 
DE MEIOS DE PAGAMENTO; 

  
(b) se qualquer das informações 
escritas ou verbais prestadas pelo 
USUÁRIO não corresponderem com a 
verdade ou não forem atualizadas pelo 
USUÁRIO conforme previsto neste TDU; 

 
(c) caso o CPF/MF do USUÁRIO 
encontre-se em situação irregular perante 
Receita Federal do Brasil;  
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(d) caso haja ordem expressa para que 
ocorra o cancelamento do CARTÃO 
ALELO CULTURA, por determinação do 
Poder Judiciário, do Banco Central do 
Brasil ou autoridade competente;  

 
(e) caso o USUÁRIO venha a 
comprometer, por qualquer forma, a 
imagem da ALELO e/ou das empresas 
pertencentes ao grupo econômico da 
ALELO; 
 
(f) demais casos previstos na legislação 
aplicável.  
 
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
17.1. A ALELO poderá introduzir 
alterações, aditivos e anexos a este TDU 
mediante registro no Cartório de Títulos e 
Documentos e prévia comunicação ao 
USUÁRIO e/ou EMPRESA. 
 
17.2. Toda comunicação com o 
USUÁRIO será realizada pela ALELO no 
APP MEU ALELO, no site 
www.meualelo.com.br, no SITE, por e-
mail, telefone, ou por intermédio da 
EMPRESA.  

 
17.3. O USUÁRIO, ao aderir a este TDU, 
declara estar ciente e se subordinará sem 
restrições a todas as normas do 
PROGRAMA DE CULTURA DO 
TRABALHADOR, das condições deste 
TDU, da CARTA-BERÇO e a quaisquer 
outras condições e regras operacionais e 
de segurança que vierem a ser instituídas 
pela ALELO e informadas ao USUÁRIO, 
incluindo, mas sem limitação, as 

condições relativas à representação do 
USUÁRIO pela EMPRESA. 

 
17.4. Em caso de conflito entre os termos 
e condições do TDU e da CARTA-
BERÇO, o TDU prevalecerá. 

 
17.5. Qualquer omissão ou tolerância de 
uma das PARTES no cumprimento das 
obrigações contratuais pela outra PARTE 
não constituirá novação, renúncia ou 
modificação do contratado, e nem afetará 
os seus direitos que poderão ser exigidos 
a qualquer tempo. 

 
17.6. Se qualquer das cláusulas ou 
condições deste TDU for declarado 
ineficaz ou inexequível, não será afetada 
a validade nem a exequibilidade dos 
demais termos, cláusulas e condições. 

 
17.7. O USUÁRIO não poderá ceder ou 
transferir a terceiros, total ou 
parcialmente, qualquer de suas 
obrigações ou direitos decorrentes deste 
TDU. A ALELO poderá ceder ou transferir 
a terceiros, total ou parcialmente, 
qualquer de suas obrigações ou direitos 
decorrentes deste TDU, sem prévia 
anuência do USUÁRIO. 

 
17.8. Sem prejuízo das demais cláusulas 
e condições constantes deste TDU, a 
ALELO não se responsabiliza por 
infração e/ou descumprimento de 
qualquer legislação pelo USUÁRIO, pela 
EMPRESA e/ou pelos 
ESTABELECIMENTOS.  
 
17.9. É vedado ao USUÁRIO utilizar o 
nome e as marcas da ALELO. 
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17.10. A ALELO não será responsável 
por qualquer tipo de comunicação e 
mensagens enviadas por terceiros em 
seu nome, sem prévia e expressa 
autorização da ALELO. 

 
17.11. O presente TDU será regido pelas 
leis brasileiras. Para solucionar quaisquer 
dúvidas ou controvérsias relativas a este 
TDU, fica eleito o foro da comarca do 
domicílio do USUÁRIO, com expressa 
renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
17.12. O presente TDU tem validade a 
partir da data de seu registro na Central 
Nacional de Registro de Títulos e 
Documentos e de Registro Civil e de 
Pessoas Jurídicas e seus efeitos passam 
a vigorar na data de comunicação ao 
USUÁRIO que deverá ocorrer nos termos 
da Cláusula 17.1.  

 
17.13. Este TDU revoga e substitui o 
Termos e Condições Gerais de Uso do 
Cartão Alelo Cultura registrado em 29 de 
setembro de 2017, no Oficial de Registro 
de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica de Barueri – São Paulo 
sob o nº 1.329.294. Aplicam-se aos 
CARTÕES ALELO CULTURA, referidos 
no Termos e Condições de Uso ora 
revogado, as condições estabelecidas 
neste TDU para os CARTÕES ALELO 
CULTURA. 

 
17.14. O presente TDU está registrado na 
Central Nacional de Registro de Títulos e 
Documentos e de Registro Civil e de 
Pessoas Jurídicas.  

 
Barueri, 02 de setembro de 2020. 

 
  
 
ALELO S/A            ALELO S/A 
 
Testemunhas: 
 
 
 
_______________________ 
Nome: 
RG: 
CPF: 
 
 
 
 
_______________________ 
Nome: 
RG: 
CPF: 
 
 

ANEXO I – DEFINIÇÕES 
 

 
O presente Anexo I faz parte integrante 
dos Termos e Condições Gerais de Uso - 
Cartões Alelo Cultura, instituídos em 02 
de setembro de 2020 pela ALELO. Para 
entendimento e interpretação dos Termos 
e Condições Gerais de Uso - Cartões 
Alelo Cultura, são adotadas as seguintes 
definições, aplicáveis no singular e 
plural:  

 
APP MEU ALELO: é um software do 
ALELO desenvolvido para ser instalado 
como dispositivo eletrônico de celular, o 
qual tem por objetivo permitir ao 

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE BARUERI - SP
Alameda Araguaia, 190 – Alphaville – Barueri/SP – CEP: 06455-000

Site:  http://www.cartoriodebarueri.com.br
CNPJ: 05.641.292/0001-65

Oficial: Carlos Frederico Coelho Nogueira

Página

0013/0022

Registro

1647150
22/09/2020



 

 

 

 

 

 

14 

 

USUÁRIO efetuar a consulta de 
disponibilização de BENEFÍCIOS 
associado à CONTA DE PAGAMENTO, 
obter saldo e extrato dos CARTÕES, 
consulta de ESTABELECIMENTOS, 
dentre outros serviços; 

 
BENEFÍCIOS: valores em moeda 
corrente nacional previamente aportados 
em cada CARTÃO ALELO CULTURA 
mediante solicitação da EMPRESA, que 
atribui um crédito à CONTA DE 
PAGAMENTO do USUÁRIO. 

 
CARTÕES ALELO CULTURA: cartões 
pré-pagos emitidos pela ALELO na forma 
de cartões magnéticos ou outros 
instrumentos físicos ou eletrônicos 
admitidos pela legislação aplicável, 
conforme tecnologia disponível, utilizado 
para aquisição de produtos e serviços 
culturais nos ESTABELECIMENTOS 
pelos USUÁRIOS, cuja utilização está 
condicionada à existência de valores 
previamente carregados na CONTA DE 
PAGAMENTO à qual está associado. 
 
CARTA-BERÇO: folheto explicativo de 
uso dos CARTÕES ALELO CULTURA 
que acompanhará os CARTÕES ALELO 
CULTURA quando de sua entrega ao 
USUÁRIO. 

 
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO: central de atendimento 
telefônica disponibilizada ao USUÁRIO, 
que pode ser acessada por contato 
telefônico no número (011) 4004 7733, 
disponível 24h, todos os dias. 

 
CONTA DE PAGAMENTO: conta 

individual de titularidade de cada 
USUÁRIO, destinada ao registro de 
BENEFÍCIOS aportados nos respectivos 
CARTÕES ALELO CULTURA pela 
EMPRESA, bem como de 
TRANSAÇÕES realizadas pelo 
USUÁRIO.  
 
CONTRATO: significa a relação de 
emprego ou prestação de serviço entre a 
EMPRESA e o USUÁRIO, formalizada 
em documento celebrado entre as partes 
por escrito ou não. 

 
DADO PESSOAL: é qualquer informação 
relacionada a pessoa natural identificada 
ou identificável. 

 
EMPRESA: pessoa jurídica que, 
mediante celebração de contrato 
específico para este fim com a ALELO, 
oferece os CARTÕES ALELO CULTURA 
ao USUÁRIO, para aquisição produtos e 
serviços culturais. 

 
ESTABELECIMENTO: pessoa física ou 
jurídica estabelecida no território nacional 
e credenciada pela ALELO para 
aceitação dos CARTÕES ALELO 
CULTURA.  
 
OUVIDORIA: atendimento realizado pela 
ALELO caso a demanda não tenha sido 
solucionada pela CENTRAL DE 
ATENDIMENTO AO USUÁRIO, para 
demandas dos USUÁRIOS, por meio do 
número de telefone 0800-202-6161, de 
segunda à sexta-feira, das 10h às 16h, 
exceto feriados nacionais. 
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PARTE: a ALELO ou o USUÁRIO, 
isoladamente. 

 
PARTES: a ALELO e o USUÁRIO, em 
conjunto. 

 
PROGRAMA DE CULTURA DO 
TRABALHADOR: Programa de Cultura 
do Trabalhador, instituído pela Lei nº 
12.761, de 27/12/2012, conforme 
regulamentada. 

 
REGRAS DO MERCADO DE MEIOS DE 
PAGAMENTO: regras e determinações 
estabelecidas pela ALELO, práticas e 
usos de mercado, normas e 
regulamentos emitidos pelas autoridades 
brasileiras, incluindo, mas sem limitação, 
o Conselho Monetário Nacional, o Banco 
Central do Brasil e o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras, bem 
como toda a legislação aplicável em 
âmbito federal, estadual e municipal. 
SENHA INDIVIDUAL: significa um código 
secreto de 4 (quatro) dígitos, pessoal e 
intransferível, informado junto ao 
CARTÃO ALELO CULTURA junto à 
CARTA-BERÇO, podendo ser alterada 
pelo USUÁRIO na CENTRAL DE 
ATENDIMENTO AO USUÁRIO e pelo 
APP MEU ALELO, a qualquer momento, 
e utilizado para validar as 
TRANSAÇÕES. Esta senha é de total 
responsabilidade do USUÁRIO.  
SISTEMA: significa o conjunto de 
processos tecnológicos e operacionais 
utilizados pela ALELO para emissão, 
administração e processamento dos 
CARTÕES ALELO CULTURA. 

 
SITE: significa o endereço eletrônico na 
internet “www.alelo.com.br”, que conterá 

informações referentes aos CARTÕES 
ALELO CULTURA; 

 
TDU: conjunto dos Termos e Condições 
Gerais de Uso dos Cartões Alelo Cultura, 
seus respectivos Anexos e Aditivos, que 
contempla os termos e condições a 
serem observados pelo USUÁRIO e pela 
ALELO para utilização dos CARTÕES 
ALELO CULTURA.  
 
TRANSAÇÕES: toda e qualquer 
operação de débito efetuada com o 
CARTÃO ALELO CULTURA em território 
brasileiro para pagamento, pelo 
respectivo USUÁRIO, de produtos e 
serviços culturais, adquiridos nos 
ESTABELECIMENTOS. 
 
TRATAMENTO: é toda operação 
realizada com dados pessoais, como as 
que se referem a coleta, produção, 
recepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da 
informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração. 

 
USUÁRIO: pessoa física colaboradora da 
EMPRESA que, por solicitação desta, 
recebeu o CARTÃO ALELO CULTURA 
para realização de TRANSAÇÕES. 
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Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F2D33F280E864AD8BB2EA82018835A75 Status: Concluído

Assunto: TDU CULTURA - PARA REGISTRO EM CARTÓRIO

Origem do Envelope: 

Qtde Págs Documento: 15 Assinaturas: 4 Remetente do envelope: 

Qtde Págs Certificado: 6 Rubrica: 0 ALELO

Assinatura guiada: Ativado

Selo com ID do Envelope: Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Selos: 15 Al. Xingu 512

Barueri, SP  06455-030

assinaturaeletronica@alelo.com.br

Endereço IP: 13.110.14.8

Rastreamento de registros

Status: Original

             02/09/2020 15:31:33

Portador: ALELO

             assinaturaeletronica@alelo.com.br

Local: DocuSign

Eventos de Signatários Assinatura Data/Hora

Roberta Artilheiro

rartilheiro@alelo.com.br

Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Detalhes do provedor de assinatura: 

      Tipo de assinatura: DS Electronic

Usando endereço IP: 200.185.62.236

Enviado: 02/09/2020 15:31:34

Visualizado: 02/09/2020 15:32:13 

Assinado: 02/09/2020 15:32:52

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não disponível através do DocuSign

ANDRE GUSTAVO RIBEIRO TURQUETTO 

FERNANDES

aturquetto@alelo.com.br

Diretor

Alelo

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura: 

      Tipo de assinatura: ICP Smart Card

      Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

      Cargo do Signatário: Diretor de Marketing e 
Produtos

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.39.96.180

Enviado: 02/09/2020 15:32:57

Visualizado: 10/09/2020 10:45:31 

Assinado: 10/09/2020 10:46:37

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 26/04/2020 19:47:36
      ID: 93e557a8-2dcb-4d93-9373-96b414e35548

Julio Cesar Moreira de Brito

jbrito@alelo.com.br

Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura: 

      Tipo de assinatura: ICP Smart Card

      Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

      Cargo do Signatário: Diretor Comercial

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 208.87.233.201

Enviado: 02/09/2020 15:32:57

Visualizado: 02/09/2020 18:46:12 

Assinado: 02/09/2020 18:47:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 03/03/2020 20:37:14
      ID: 278f9bad-0d4b-40f4-966b-245527c6192b
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Eventos de Signatários Assinatura Data/Hora

Julio Plum

jplum@alelo.com.br

Diretor de Operações

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura: 

      Tipo de assinatura: ICP Smart Card

      Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

      Cargo do Signatário: Diretor de Operações

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.39.96.180

Enviado: 02/09/2020 15:32:58

Visualizado: 03/09/2020 11:10:12 

Assinado: 03/09/2020 11:12:23

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 30/03/2020 15:16:44
      ID: 1ed4831d-06ed-40a7-82d6-21ed2f36da36

Marcio Alencar

maalencar@alelo.com.br

Diretor

Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura: 

      Tipo de assinatura: ICP Smart Card

      Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

      Cargo do Signatário: Diretor de Estratégia Digital

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.39.96.180

Enviado: 02/09/2020 15:32:58

Visualizado: 02/09/2020 17:13:51 

Assinado: 02/09/2020 17:14:45

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não disponível através do DocuSign

Eventos de Signatários Presenciais Assinatura Data/Hora

Eventos de Editores Status Data/Hora

Eventos de Agentes Status Data/Hora

Eventos de Destinatários 

Intermediários

Status Data/Hora

Eventos de entrega certificados Status Data/Hora

Eventos de cópia Status Data/Hora

Roberta Artilheiro

rartilheiro@alelo.com.br

Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Detalhes do provedor de assinatura: 

      Tipo de assinatura: DS Electronic

Copiado Enviado: 02/09/2020 15:31:33

Visualizado: 02/09/2020 15:31:33 

Assinado: 02/09/2020 15:31:33

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não disponível através do DocuSign

Eventos com testemunhas Assinatura Data/Hora

Eventos do tabelião Assinatura Data/Hora

Eventos de resumo do envelope Status Carimbo de data/hora

Envelope enviado Com hash/criptografado 02/09/2020 15:32:58

Entrega certificada Segurança verificada 10/09/2020 10:45:32

Assinatura concluída Segurança verificada 10/09/2020 10:46:37

Concluído Segurança verificada 10/09/2020 10:46:37
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Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos (we, us or Company) may be 
required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the 
terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the 
DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can 
access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and 
Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 
‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the 

DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 
procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 
electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 
from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 
electronically from us. 

 

How to contact Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 
receive notices and disclosures electronically as follows: 
To contact us by email send messages to: amsilva@alelo.com.br 

 

To advise Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 
electronically to you, you must send an email message to us at amsilva@alelo.com.br and in the 
body of such request you must state: your previous email address, your new email address.  We 
do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 
account preferences.  

 

To request paper copies from Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 
by us to you electronically, you must send us an email to amsilva@alelo.com.br and in the body 
of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone 
number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 
format you may: 
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i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to amsilva@alelo.com.br and in the body of such request you must state your 
email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information 
from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for online 
documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 
current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-
signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

· You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 
· You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 
reference and access; and 

· Until or unless you notify Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos as described 
above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, 
disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to 
be provided or made available to you by Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos 
during the course of your relationship with Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos. 
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CERTIFICADO DE REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E
EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

CERTIFICO que o documento em meio eletrônico, na forma de DOCUMENTO ORIGINAL GERADO

ELETRONICAMENTE, composto de 21 páginas foi prenotado sob nº 1.602.960 em 22/09/2020

e registrado no Livro B em microfilme sob nº 1.647.150 em 22/09/2020.

Anotado à margem do registro nº 1329294.

Apresentante : ALELO SA

Natureza do Documento : CONDICOES GERAIS

Barueri, 22 de Setembro de 2020.

ESTA CERTIDÃO É PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO REGISTRO ACIMA MENCIONADO

Para confer i r  a procedência deste
documento efetue a leitura do QRCode
impresso ou acesse o endereço eletrônico :

https://selodigital.tjsp.jus.br

Oficial                                        Estado                                      Sec. Faz.                                    Reg. Civil                                   Trib. Just.
R$117,93 R$33,59 R$22,98 R$6,20 R$8,15

Min. Público                                 Município                                   Condução                              Outras Despesas                              TOTAL
R$5,72 R$2,41 R$0,00 R$0,00 R$196,98

Hash : (Contexto) 32065918
Algorítimo : SHA1
Hash do Documento na Base 64 :
bWovV0JLTXNRb21BZXlJeTNXUXdqbnNVVDlvPQ==

Certificado Digital
Autor  : DAVID CARLOS MORGADO BALTHAZAR:21478060808
Serial : 07FF2E640B07476AC066DC49CEDDBD3B
Validade : 14/01/2021

Selo Digital

1205764TILD000240523LD204

Para consultar a veracidade do registro, acesse consulta.cartoriodebarueri.com.br e digite o hash do documento com o número do registro.

ATENÇÃO: Letras maiúsculas e minúsculas devem ser digitadas como apresentadas para o hash do documento.

+*fDA*onA*Aqs*kvD*xua*BqE*Bra*ktc*vAn*Dbr*aaB*eBA*-+*usE*pyi*fwa*wCF*jgz*wau*yDd*cyk*jps*tBv*wsu*yqi*-+*pBy*DtB*Dhw*iiy*bsu*Dqb*chy*lbx*Axa*yCx*jsx*frw*-+*dAc*ttB*Blm*Blm*Blm*Blm*Blm*Blm*Blm*mvk*ckE*uds*-+*fxk*dwE*qjB*jaz*tnm*wvC*uaE*xEE*cjc*ylD*rfy*pwg*-+*uzE*flz*zFl*nwF*ylu*mjt*ubt*biy*Bsf*mzo*kir*dDs*-+*ocs*CvA*lmc*atA*txo*wxg*loc*xmw*jjn*CAo*clA*dwy*-+*ugc*sCh*wkv*wdE*wnD*yam*uac*mjr*wxu*xAe*psE*uhA*-+*zdv*ngz*rwt*jdA*zch*szp*Boi*asy*pny*nyt*jvo*ozm*-+*uCb*jDt*yoz*ggc*vsu*suD*vto*qCc*xfs*gak*nag*cyy*-+*ozi*xcC*xnC*ruy*nDt*uAt*wna*uyw*jCy*lic*zaq*dwc*-+*cty*vCz*nug*suz*vCz*Blb*Dtq*uzc*Bwo*xbm*bBa*ccy*-+*cCk*Bbi*Csa*EvA*nag*aig*lkv*Bcc*vvE*BBB*biE*uBb*-+*oiE*ugE*ysm*grw*azB*fyw*ruy*Bru*yos*grw*nbo*uaB*-+*FjA*vym*mzl*ccy*uzE*CCj*BCy*jtt*rva*ydt*kwr*Fnw*-+*Fts*kuk*uls*DbD*dAc*ldk*ofA*ibc*ymz*iys*Ako*mts*-+*obc*Bjc*azE*krC*yCq*ytB*yhE*boj*yse*uyb*yal*uDc*-+*tjo*ycx*bBa*bgi*Bob*mFy*lEz*Dmg*rma*fjk*DEi*qlw*-+*vgw*nra*izi*gak*cyy*yhj*vmE*uEw*gsc*yxi*Fxw*vca*-+*xAe*zew*ywt*wkv*Ebo*yal*Dwr*yDe*ziv*rjl*svo*oDm*-+*mcz*DCi*yrC*ylt*jBC*rtc*mCz*Bwe*rCi*bCs*iij*Esz*-+*Eyy*xCy*lCg*wuw*vDb*lAq*nag*lmC*ugy*tAr*BnC*hsg*-+*mxA*wcl*zaq*ymD*tBm*wmC*xBq*xiw*BDt*zbF*yni*tgc*-+*vjt*Dsl*sxj*Dxo*arA*nlb*bEa*nwe*iwy*clw*aCb*Efs*-+*gsc*sdi*jjq*xwl*yrx*qEB*lBa*ocg*mvk*kmD*qDa*mEs*-+*Fzb*bui*jaz*oiC*xra*Bru*oDm*xEB*dxA*xck*Buz*mzi*-+*gwz*Ftz*mvy*ovy*nxc*vmj*jnq*vui*jEB*kxb*igi*gci*-+*qEc*Eiw*pnk*ksl*pvs*nDa*ngg*loC*dwy*tCi*tnb*Eib*-+*tac*yni*ljr*xii*wlB*jfs*yso*yuC*FyD*cyC*klu*wmB*-+*gEi*iCs*caz*ihs*Apw*ycx*yrC*jqC*blc*eBw*Egz*lfw*-+*EaD*bro*Bii*bic*Chk*Fyz*ECc*kmD*qck*uCi*vcg*ggC*-+*hyc*ydg*yfi*wdn*weB*jta*vlx*ybh*yso*xEc*ubD*Eyk*-+*Cxz*yrB*jBq*nCj*ttj*gCb*toz*qCy*Diz*ggy*tpy*ncy*-+*vAq*DhA*trj*Bbb*xhy*cgs*cwi*gsk*wyv*aaC*kuc*mBD*-+*ytn*dzi*Fwk*zdi*yso*woB*nbl*jua*qyE*sdv*yCf*wlc*-+*zCh*Ayl*ujv*Dtc*vwq*DCw*rtE*akb*yFu*rog*ixw*xuz*-+*Cxs*Amk*xuD*rno*giD*yzd*wmy*nDa*Biw*cxs*CBc*lhs*-+*qjn*liB*wln*Djv*trB*bjt*kfm*wFc*ysv*sll*ujb*Ejc*-+*ivk*pzE*nvb*DEi*rog*mzl*Bmi*qgz*oCz*Ati*xru*ixw*-+*ask*kos*cib*Cwi*Fsi*CCB*kkn*kni*sgf*Dgk*rgc*smw*-+*qbo*xag*vbE*jcj*yiu*hza*wkd*wri*jgz*gdz*xqC*tBm*-+*ics*jCB*EBj*iDi*nwm*Dci*Btg*jnC*bab*lpw*zch*igb*-+*xug*gxk*vvn*oai*rDn*tnb*ECc*brv*BdA*Djb*Bra*Cii*-+*gbu*xtt*wlB*nbm*mBt*psC*mik*ytE*gny*dys*hyE*vBt*-+*iED*Bli*Crk*rse*ifA*tzd*dDs*rsl*yno*Bus*kyf*iCa*-+*ixA*tlg*xdw*cEc*kqi*nAm*vto*EFA*mCD*sdi*osw*vqD*-+*wfr*vic*uzj*uDC*iCz*zFi*wdc*xtt*wrb*lBt*Bru*sqE*-+*kpy*EFw*kpy*Dla*qns*bDi*ghw*ank*aBi*jaa*lub*loy*-+*vmk*wuw*mDi*ask*oEg*nnE*nCc*cxs*cEk*qkc*pvs*iyg*-+*wdc*tBo*Ezr*uDq*oxA*xnC*xgg*rDx*Eyc*Duy*yuE*yhE*-+*nps*Dlg*iwy*Axa*iBa*aiz*Daj*bkl*ktj*bBD*DBi*lmj*-+*aac*svb*ggk*lmk*kqb*mDi*sdi*rak*Bgg*Fks*yyn*nCB*-


