TERMO DE ADESÃO
POCTFY
O presente contrato estabelece os termos e condições para o uso do sistema desenvolvido pela
POCTFY SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., denominado Poctfy, neste Termo de Adesão
chamado simplesmente de “SISTEMA”, que proporciona ao investidor em bolsa de valores,
denominado aqui como “USUÁRIO", auxílio na apuração dos cálculos mensais das operações em
renda variável e sua eventual tributação.
Partes
CONTRATANTE: o USUÁRIO.
CONTRATADA: POCTFY SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., CNPJ n. 36.104.456/0001-49, sede
na Rua Almirante Abreu, 249/701, Porto Alegre - RS.
Juntas estabelecem a seguir as condições que regerão a sua relação.
1. Objeto:
Pelo presente instrumento, o USUÁRIO contrata o SISTEMA, com o intuito de calcular os seus
resultados mensais dos investimentos em renda variável e apurar um eventual valor de Imposto de
Renda a ser pago, de cada mês.
1.1 As operações realizadas no mercado de renda variável deverão ser inseridas no SISTEMA
através do upload das notas de corretagem no modelo B3/Sinacor(em PDF sem senha) ou
manualmente pelo USUÁRIO. A responsabilidade pela correção das informações inseridas,
independentemente da forma de inserção, são do USUÁRIO. Caso o USUÁRIO identifique
informações e dados incorretos no SISTEMA, deve editá-las e retificá-las. Se não conseguir fazer as
edições, deve entrar em contato com a CONTRATADA, através do email contato@poctfy.com ou pelo
chat no site para que a mesma providencie os ajustes necessários no sistema para que o USUÁRIO
consiga efetuar a correção das informações.
2. Serviços:
A contratação do SISTEMA permite que o USUÁRIO faça os lançamentos de operações através da
importação das notas de corretagem B3/Sinacor ou de forma manual. Uma vez que as informações
estejam no SISTEMA (revisadas e certificadas pelo USUÁRIO), são apurados e apresentados os
resultados para consulta do USUÁRIO. Este relatório permite que o USUÁRIO gere automaticamente
o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) do eventual imposto a ser recolhido.
2.1 A contratação do SISTEMA permite que o USUÁRIO tenha acesso ao serviço de atendimento,
disponível através de e-mail e/ou chat para auxílio no uso do SISTEMA, esclarecendo as dúvidas
operacionais dos USUÁRIOS e apresentando uma sessão de perguntas frequentes para consulta no
site. As solicitações feitas pelos USUÁRIOS através dos canais de atendimento (email
contato@poctfy.com e chat no site) serão respondidas em até 1(um) dia útil após a solicitação,
buscando esclarecer a dúvida e resolver o eventual problema apresentado da maneira mais rápida
possível.
Parágrafo Único: A CONTRATADA se reserva ao direito de adicionar novas funcionalidades ao
SISTEMA sempre que entender necessário e/ou retirar a função ou o serviço que julgar sem utilidade
ao objetivo proposto.

3. Contratação:
3.1 A contratação do SISTEMA poderá ser feita pelo USUÁRIO diretamente no site www.poctfy.com,
onde estarão descritas as opções, preços e planos disponíveis. Após a efetivação da contratação, o
acesso ao SISTEMA será liberado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
3.2 Os preços cobrados para o uso do SISTEMA serão ajustados no início de cada ano,
compensando a eventual perda financeira do período em função de inflação e/ou em relação ao seu
custo de manutenção.
3.3 Plano(s) disponível(eis):
Contratação mensal e anual, pagamentos recorrentes - Plano Investidor
A contratação se dá por um valor mensal ou anual fixo, cobrado mensalmente ou anualmente em
parcelas fixas, pelo nosso fornecedor de serviços de cobrança (PagSeguro e/ou Apple AppStore ou
Google Play), sendo aceito apenas cartão de crédito para tal. O USUÁRIO preenche o formulário
para cadastramento, o SISTEMA acessa o site do PagSeguro e/ou Apple Appstore ou Google Play
onde são informados os dados do cartão para a cobrança. Após o preenchimento, o SISTEMA emite
uma mensagem de sucesso no cadastramento e libera as funcionalidades para o USUÁRIO.

4. Rescisão (cancelamento):
Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, mediante
aviso-prévio, comunicado por escrito, com antecedência mínima de 30 dias.
4.1 Para cancelar o uso do SISTEMA, o USUÁRIO deverá acessar o seu perfil no site, ir em Opções
da Conta e clicar em "Cancelar Assinatura". Caso esteja usando o aplicativo de celular, deve
cancelar a assinatura nas configurações de cada sistema operacional na área de assinaturas (iOS e
Android). O cancelamento também poderá ser realizado através do envio de e-mail para
contato@poctfy.com , comunicando essa decisão e informando o motivo da desistência, para que a
CONTRATADA providencie a desativação do cadastro e cancele a contratação.
4.2 O contrato poderá ser rescindido, independentemente de notificação ou aviso, no caso de
descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste Termo de Adesão.
4.3 O contrato estará automaticamente rescindido, sem custos e independentemente de aviso, caso
a legislação brasileira seja alterada de tal forma que por decisão e avaliação única da
CONTRATADA, inviabilize a continuidade do SISTEMA.
5. Obrigações da CONTRATADA:
5.1 Fazer atendimento ao USUÁRIO por e-mail ou chat on line, com qualidade e nível de espera nos
padrões do mercado. Caso o USUÁRIO identifique informações e dados incorretos no SISTEMA e
não consiga fazer as edições e retificações, deve entrar em contato com a CONTRATADA, através
do email contato@poctfy.com ou pelo chat no site para que a mesma providencie os ajustes
necessários no sistema para que o USUÁRIO consiga efetuar a correção das informações.

5.2 Nunca revelar os dados relativos ao USUÁRIO, dentre eles, mas não só, a inscrição no CPF, a
composição e/ou movimentação da carteira de ativos, parâmetros de consultas e análises, impostos
recolhidos ou quaisquer outras informações do USUÁRIO ou por ele prestadas para atingir o objeto
do presente contrato.
5.3 Garantir que os cálculos sejam realizados de forma correta e estejam de acordo com a legislação
pertinente a cada caso, conforme IN 1.585/15 e atualizações posteriores, ressalvando-se os casos de
interpretações legais divergentes e não pacificadas. Esta obrigação está condicionada ao correto
fornecimento e revisão de dados das operações inseridos pelo USUÁRIO.
5.4 Informar o USUÁRIO sobre as interrupções programadas do serviço com a devida antecedência.
5.5 Manter armazenadas à disposição do USUÁRIO, durante a vigência deste contrato, todas as
informações relativas aos lançamentos e dados apurados, para eventuais consultas históricas.
6. Obrigações do USUÁRIO:
6.1 Inserir, conferir e, eventualmente, editar todas as Notas de Corretagem de todas as operações
realizadas em bolsa de valores que deverão ser consideradas pelo SISTEMA. Garantindo a
veracidade e correção destas informações.
6.2 Complementar manualmente quando necessário, na data em que ocorrerem, na seção "edição
avançada" do SISTEMA, eventos como: Bonificações, Cisões, Desdobramentos, Direitos de
Subscrição, Conversão em Units, IPO's, Declaração de Compensação de Prejuízos.
6.3 Checar no final de cada mês, o saldo de quantidade das ações apresentada pelo SISTEMA com
o extrato mensal do CEI - Canal Eletrônico do Investidor da B3 ou com a posição apresentadas na(s)
plataforma(as) da(s) corretora(s).
6.4 Cumprir as disposições contidas neste contrato, sob pena da CONTRATADA a seu exclusivo
critério, ao identificar qualquer violação às mesmas, optar por rescindir o contrato, interromper os
serviços temporariamente e/ou notificar o USUÁRIO para que regularize a situação que gerou a
adoção de quaisquer das medidas mencionadas.
6.5 Realizar o pagamento dos valores devidos em razão deste contrato, no caso de contratação, nas
datas constantes conforme o Plano escolhido.
6.6 Assumir todos os ônus e responsabilidades decorrentes de seus atos e de sua conduta como
usuário do SISTEMA, respondendo, ainda, pelos atos que terceiros realizarem em seu nome, por
meio de sua senha pessoal de acesso.
6.7 Responder pela guarda de sua senha de acesso, devendo evitar sua perda ou utilização
indevida, respondendo legalmente pelos danos que venham a ser causados em decorrência.
6.8 O USUÁRIO desde já consente a transmissão das informações referentes às suas operações no
mercado de Renda Variável efetivados na Corretora, bem como os relatórios de saldos de custódia e
outros dados que se façam necessários à consecução do trabalho para o SISTEMA apurar os
resultados mensais.
6.9 O USUÁRIO declara ter conhecimento de que, na forma da legislação vigente, a obrigação de
apuração dos resultados mensais e do recolhimento do imposto de renda mensal é de sua

responsabilidade e que esse imposto deve ser recolhido até o último dia do mês subsequente ao que
se realizou o ganho, estando ciente, caso atrase esse pagamento, que recolherá esse imposto com a
incidência das multas e juros.

7. Limitação e exclusão de garantias e responsabilidades
7.1 A CONTRATADA garante a disponibilidade do serviço, à exceção das seguintes hipóteses: caso
fortuito e força maior; ações de terceiros que impeçam a prestação do serviço; interrupção ou
suspensão pelas concessionárias dos serviços de telefonia; manutenções técnicas e/ou operacionais
que exijam o desligamento temporário do sistema ou impossibilite o seu acesso, bem como
quaisquer outros fatores que independam do controle da CONTRATADA.
7.2 A garantia da qualidade dos resultados obtidos no uso do serviço limita-se ao objeto deste
contrato, não se responsabilizando a CONTRATADA pelos dados informados no SISTEMA ou
conferidos inadequadamente pelo USUÁRIO.
7.3 Em caso de dúvida na interpretação da lei, a CONTRATADA adotará o conceito de tributação
conservadora, preservando o imposto a ser pago, até que a dúvida seja esclarecida e o assunto seja
consenso no mercado financeiro, sem que isso enseje quaisquer ressarcimentos de valores pagos
pelos USUÁRIOS.
7.4 Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA reembolsará o USUÁRIO valores de multas e/ou juros
em decorrência de atraso no recolhimento de DARF ou em decorrência de impostos complementares
devido a erros na entrada de dados ou mal conferidos pelo USUÁRIO.

8. Registro de Domínio e Marcas
Os domínios www.poctfy.com.br, www.poctfy.com e a marca mista “Poctfy”, são propriedades da
Poctfy Serviços de Tecnologia Ltda. e estão protegidos pela legislação da República Federativa do
Brasil.

9. Do foro de eleição
É eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente
instrumento.

