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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO 

Versão 01/12/2021 

 

O presente Instrumento Particular abaixo é celebrado entre: (i) MIXCELANIA COMERCIAL LTDA 

ME, nome fantasia EU AMO LEITURA, empresa inscrita perante o Cadastro de Pessoas Jurídicas 

do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 25.297.176/0001-88, com sede na Rua 

Tabapuã, 542-cj 101, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04533-001, doravante denominada apenas 

como PLATAFORMA; e (ii) USUÁRIO, pessoa física ou jurídica, que utiliza os serviços oferecidos 

pela PLATAFORMA EU AMO LEITURA, seja para compra ou para venda de produtos, por meio do 

website: www.euamoleitura.com.br, doravante denominado apenas como USUÁRIO. 

 

O USUÁRIO deve ler com atenção e certificar-se de haver entendido todas as cláusulas e 

condições apresentadas neste Termo de Uso e também na Política de Privacidade antes de 

usar a PLATAFORMA EU AMO LEITURA. Qualquer dúvida com relação ao conteúdo deste 

Termo deve ser esclarecida com a equipe EU AMO LEITURA através das ferramentas de 

atendimento ao consumidor disponibilizadas no site. Este documento informa as 

responsabilidades, deveres e obrigações que os Usuários assumem ao acessarem e/ou 

utilizarem os serviços oferecidos pela PLATAFORMA. O acesso ou uso dos serviços da EU 

AMO LEITURA implica imediatamente em concordância integral com as condições 

estabelecidas neste Termo de Uso e também na Política de Privacidade. Caso não esteja de 

acordo, o USUÁRIO não deverá utilizar a PLATAFORMA. 

 

DEFINIÇÕES 

Neste Termo, a menos que por outra forma expressamente disposta ou exigida em função do 

contexto, as expressões a seguir, no singular ou plural, terão os significados especificados abaixo 

(lista em ordem alfabética): 

ANÚNCIO – Significa toda e qualquer oferta de produtos veiculada na PLATAFORMA 

www.euamoleitura.com.br; 

COMPRADORES – Significam os usuários cadastrados na PLATAFORMA que realizem compras 

de produtos; 

DIA ÚTIL – Significa qualquer dia que não seja sábado, domingo, feriado ou qualquer outro dia em 

que os bancos sejam obrigados ou autorizados por lei a não funcionar em virtude de Lei ou ato do 

Poder Executivo de qualquer uma das três esferas da União; 

INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS – Empresa responsável por processar os pagamentos 

realizados na Plataforma através da captura de dados, processamento, liquidação e gestão de 

transações financeiras, independente do meio de pagamento escolhido; 

LIVRARIA EU AMO LEITURA – A Eu Amo Leitura possui uma livraria própria hospedada em seu 

Marketplace, onde oferta seus produtos para venda. Dessa forma, a Livraria Eu Amo Leitura é 

considerada, para todos os fins, um vendedor dentro da plataforma, sujeitando-se a todas as 

obrigações determinadas neste termo; 

LIVROS – De maneira geral, engloba todo e qualquer tipo de produto com ISBN anunciado na 

PLATAFORMA; 

MARKETPLACE – Significa a PLATAFORMA, o ambiente online onde os produtos são ofertados 

aos compradores, sejam eles produtos da Livraria Eu Amo Leitura ou de outros usuários 

vendedores; 

http://www.euamoleitura.com.br/
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NEGOCIAÇÃO – Significa uma operação de compra e venda realizada através da PLATAFORMA; 

PLATAFORMA – Significa o site www.euamoleitura.com.br; 

PRODUTOS – Engloba livros e demais produtos inspirados no viés literário; 

SITE – Significa o site www.euamoleitura.com.br; 

TERMO – Significa o presente Termo e Condições de Uso; 

USUÁRIOS – Significam as pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos e que detém capacidade 

civil e legal, ou jurídicas com CNPJ válido e ativo, cadastradas para venderem ou comprarem 

mercadorias na PLATAFORMA; 

VENDEDORES – Significam os usuários cadastrados na PLATAFORMA que insiram ANÚNCIOS 

para a venda de seus produtos, incluindo a Livraria Eu Amo Leitura.  
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1. OBJETO 

1.1. O presente TERMO regula os serviços oferecidos pela EU AMO LEITURA através do website 

www.euamoleitura.com.br, que consiste em: 

1.1.1. MARKETPLACE EU AMO LEITURA: na posição de marketplace, a EU AMO LEITURA 

oferece espaço na PLATAFORMA para que os USUÁRIOS VENDEDORES anunciem para venda 

seus livros novos, seminovos e usados, e demais produtos literários novos; e oferece as 

ferramentas necessárias para que o USUÁRIO COMPRADOR possa adquirir tais produtos com 

segurança. 

1.1.2. LIVRARIA EU AMO LEITURA: na posição de livraria, a EU AMO LEITURA oferta seus 

produtos para venda, utilizando o mesmo ambiente da PLATAFORMA e sujeitando-se a todas as 

obrigações dos demais vendedores. 

 

2. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EU AMO LEITURA 

2.1. A PLATAFORMA presta aos USUÁRIOS cadastrados os seguintes serviços: 

2.1.1. Suporte e atendimento durante todo o processo de compra, através de e-mail e/ou 

mensagens. 

2.1.2. Disponibilização de ferramentas seguras de pagamento on-line através do INTERMEDIADOR 

DE PAGAMENTOS, oferecendo várias opções de pagamento e parcelamento, para viabilizar a 

compra. 

2.2. A PLATAFORMA presta aos usuários VENDEDORES os serviços de: 

(i) Armazenamento e indexação de dados do acervo; 

(ii) Divulgação do acervo coletivo dos Vendedores por meio de ferramentas de marketing digital; 

(iii) Interface para atualização do acervo online; 

(iv) Registro de vendas e ferramentas de gerenciamento de pedidos; 

(v) Sistema de registro de avaliação pelo Comprador sobre o atendimento do Vendedor. 

 

3. GARANTIAS DO COMPRADOR 

3.1. A PLATAFORMA realiza constantes e periódicas avaliações de seus VENDEDORES. Caso 

verifique queda na avaliação do Vendedor ou problemas frequentes de cancelamento de pedidos, 

ao mesmo é atribuído um prazo para melhorar sua pontuação, sob pena de exclusão da 

PLATAFORMA. 

3.2. Caso haja algum problema de comunicação com o VENDEDOR, a PLATAFORMA fará a 

intermediação, garantindo a satisfação do Comprador e resolução de qualquer problema durante a 

compra. O Vendedor que apresentar problemas de comunicação será avaliado pela PLATAFORMA. 

3.3. Em caso de devolução do produto, a PLATAFORMA se responsabiliza em gerar créditos para 

utilização futura ou em realizar o reembolso do valor pago pelo produto, caso o VENDEDOR não o 

faça. Neste caso, a escolha sobre forma de restituição caberá unicamente à PLATAFORMA. Caso 

a restituição ocorra por meio de reembolso, este será realizado de acordo com a forma de 

pagamento utilizada na compra. Para isto, o pagamento deverá ter sido efetuado dentro da 

PLATAFORMA, através de uma das ferramentas por esta disponibilizadas, servindo como 
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demonstrativo o número do pedido devidamente registrado no SITE. A PLATAFORMA ficará isenta 

de qualquer responsabilidade em compras pagas ao Vendedor por qualquer outro meio que não 

através do sistema da PLATAFORMA. 

3.4. O Código de Defesa do Consumidor garante ao Comprador o direito de arrependimento em até 

07 (sete) dias corridos após a entrega do pedido de compra. Neste caso, o Comprador deverá entrar 

em contato com o Vendedor através das ferramentas disponibilizadas na PLATAFORMA. O 

comprador deverá devolver o item em questão sem qualquer avaria adicional que agrave a situação 

do produto além daquela na qual foi adquirido, e com todos os itens integrantes do produto. O 

Vendedor orientará o Comprador sobre os procedimentos a serem adotados, e realizará o 

reembolso integral do valor pago, além do frete para devolução. Caso o Comprador não consiga 

contato com o Vendedor, ou encontre qualquer dificuldade no processo, deverá entrar em contato 

com o suporte da PLATAFORMA. A PLATAFORMA se responsabiliza em acompanhar o processo 

de devolução até o final, tomando as providências cabíveis em caso de negligência do VENDEDOR. 

3.5. O COMPRADOR poderá solicitar o cancelamento do pedido direto pela plataforma. O 

cancelamento só estará disponível caso o pagamento já tenha sido compensado pelo intermediador 

de pagamentos e o VENDEDOR ainda não tenha enviado o produto. Neste caso, o reembolso ao 

comprador será realizado de acordo com a forma de pagamento utilizada na compra. 

3.5.1. Caso o COMPRADOR tenha escolhido a forma de pagamento Boleto bancário e, antes de 

efetuar o pagamento do mesmo, decida cancelar o pedido, deverá apenas descartar o boleto, não 

havendo necessidade de realizar nenhum procedimento adicional. O não pagamento do boleto 

cancelará a compra automaticamente, sem nenhum tipo de ônus. 

3.5.2. O COMPRADOR não poderá cancelar a compra após o envio do pedido pelo VENDEDOR. 

Neste caso, deverá aguardar a chegada do pedido e realizar o processo de devolução. O envio do 

pedido pelo VENDEDOR poderá ser confirmado pelo código de rastreio enviado pelo mesmo. 

 

4. COMPRA GARANTIDA 

4.1. A PLATAFORMA oferece aos COMPRADORES a COMPRA GARANTIDA, garantindo a 

entrega do produto ou devolução do valor pago ao cliente pelo VENDEDOR, ou, na falta deste, pela 

própria PLATAFORMA. Desta forma, o valor TOTAL da compra, incluindo frete, será devolvido ao 

cliente que, por qualquer motivo que não seja sua responsabilidade, não receber o produto 

adquirido. 

4.1.1. Os USUÁRIOS VENDEDORES serão responsáveis pelo cumprimento desta garantia 

oferecida, conforme acordado nos termos deste contrato, responsabilizando-se integralmente pela 

correta postagem dos pedidos, de maneira zelosa, e pelo reembolso do valor total do pedido, caso 

seja necessário. 

4.1.2. Caso o cliente não receba o produto e o Vendedor não cumpra com a sua obrigação de 

reembolsá-lo, seja enviando um novo produto ou com reembolso em dinheiro, a PLATAFORMA 

poderá realizar o reembolso e descontar o valor integralmente de créditos que o USUÁRIO 

VENDEDOR tenha a receber deste ou de outros pedidos, além de lhe aplicar as penalidades 

constantes no presente TERMO.  

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO COMPRADOR 

5.1. O USUÁRIO COMPRADOR deverá: 
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(i) ter a capacidade civil e legal para negociar o produto – as operações realizadas na 

PLATAFORMA por compradores que não tiverem tais capacidades recairão integralmente sobre 

seus responsáveis legais de maneira automática, sem a necessidade de qualquer notificação; 

(ii) entrar em contato com o USUÁRIO VENDEDOR esclarecendo as dúvidas porventura existentes 

com relação ao produto, ao pagamento, à entrega ou à possibilidade de troca/devolução; 

(iii) entrar em contato com a equipe de atendimento da PLATAFORMA caso tenha dificuldades em 

falar com o vendedor ou caso haja qualquer tipo de conflito com o vendedor durante ou após a 

compra; 

(iv) efetuar o pagamento do preço apenas pelas formas disponíveis na PLATAFORMA; 

(v) entrar em contato com o Vendedor o mais breve possível em caso de solicitação de troca ou 

devolução do produto recebido; 

(vi) em caso de troca ou devolução, enviar o produto de volta para o Vendedor de acordo com as 

instruções do Vendedor ou da Plataforma, respeitando o prazo e forma de envio, bem como zelando 

pela embalagem a ser utilizada na devolução. 

 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO VENDEDOR 

6.1. O USUÁRIO VENDEDOR deverá:  

(i) ter capacidade civil e legal para negociar o produto – as operações realizadas na PLATAFORMA 

por vendedores que não tiverem tais capacidades recairão integralmente sobre seus responsáveis 

legais de maneira automática, sem a necessidade de qualquer notificação; 

(ii) cadastrar apenas de produtos cuja comercialização seja permitida pela PLATAFORMA; 

(iii) não cadastrar nenhum tipo de produto ilícito, que viole a imagem ou direto de terceiros, ou que 

seja proibido, seja pelo presente termo ou seja pela legislação vigente; 

(iv) descrever corretamente as informações bibliográficas do livro anunciado, como ISBN, título, 

autor, editora, ano de edição, volume (quando houver), ou qualquer outra característica que o 

diferencie de exemplar semelhante; 

(v) descrever detalhadamente as características físicas e estado de conservação do livro anunciado, 

não omitindo qualquer detalhe (quanto mais detalhado as condições do livro melhor); 

(vi) descrever detalhadamente as características físicas de produtos literários diversos; 

(vii) responder ao contato do USUÁRIO COMPRADOR em até 2 (dois) dias úteis, esclarecendo as 

dúvidas porventura existentes; 

(viii) reservar o produto para entrega, conforme condições previstas neste TERMO e acordada com 

o USUÁRIO COMPRADOR; 

(ix) providenciar embalagem e cuidados adequados para envio do produto, a fim de evitar avarias 

durante o transporte; 

(x) enviar o produto em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da confirmação do pagamento 

em seu e-mail ou no seu cadastro (o que ocorrer primeiro); 

(xi) não realizar o envio do produto antes da confirmação do pagamento, estando ciente que o envio 

antecipado restará única e exclusivamente sob sua responsabilidade; 
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(xii) responsabilizar-se por inserir o código de rastreio do envio no sistema da PLATAFORMA em 

até 1 (um) dia útil após sua postagem, caso o sistema não realize este procedimento 

automaticamente; 

(xiii) atender prontamente o usuário comprador no caso de solicitação de troca ou devolução, 

provendo, inclusive, o pagamento do valor do frete para logística reversa (envio do produto pelo 

comprador). 

6.2. De acordo com a política da PLATAFORMA, o USUÁRIO VENDEDOR é obrigado a oferecer a 

todos os seus compradores a COMPRA GARANTIDA, conforme descrito neste Termo. 

6.3. A utilização de qualquer ferramenta para importação em massa de produtos na PLATAFORMA 

não exime a responsabilidade do USUÁRIO VENDEDOR em conferir todas as informações dos 

produtos por ele anunciados. O USUÁRIO VENDEDOR sempre será o único responsável pelos 

itens que anunciar para venda. 

6.4. O USUÁRIO VENDEDOR é integralmente responsável pelos produtos que divulgar, sobretudo 

no âmbito da proteção de direitos autorais. A violação desta cláusula ensejará a quebra de contrato. 

6.5. O USUÁRIO VENDEDOR somente poderá vender em seu nome, conforme cadastrado na 

PLATAFORMA. 

6.6. O USUÁRIO VENDEDOR é responsável por todo processo de venda incluindo o cadastro do 

produto para venda no site, o atendimento ao Comprador desde o momento da compra até a efetiva 

entrega do produto, e pelas obrigações de pós-venda estabelecidas no Código de Defesa do 

Consumidor ou determinadas por força deste termo, até o prazo de 120 (cento e vinte) dias após a 

respectiva venda, devendo promover o pós-venda de maneira satisfatória e atender prontamente o 

Comprador que solicitar troca ou devolução do produto.  

6.7. O USUÁRIO VENDEDOR que desejar encerrar suas atividades na PLATAFORMA deve ter 

ciência da sua responsabilidade com o pós-venda dos produtos comercializados. Neste caso, 

orientamos o USUÁRIO VENDEDOR que desejar encerrar as atividades a inativar todos os 

produtos do seu catálogo, mantendo, entretanto, seu cadastro ativo no site pelo período de pelo 

menos 120 (cento e vinte) dias após a última venda realizada. 

 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DE TODOS OS USUÁRIOS (COMPRADORES OU 

VENDEDORES): 

7.1. As operações de compra e venda realizadas através da PLATAFORMA serão de 

responsabilidade dos respectivos USUÁRIOS VENDEDORES e USUÁRIOS COMPRADORES. 

7.2. O USUÁRIO é responsável por toda atividade realizada em sua conta. Dessa forma, em caso 

de perda ou extravio de seu login ou senha, ou suspeita de utilização indevida da sua conta, o 

USUÁRIO deverá notificar a PLATAFORMA imediatamente por meio do atendimento da 

PLATAFORMA. 

7.3. O USUÁRIO reconhece e aceita que, ao realizar negociações com outros USUÁRIOS ou com 

terceiros, faz por sua conta e risco. 

7.4. A PLATAFORMA recomenda que o USUÁRIO avalie por si os riscos da NEGOCIAÇÃO. 

7.5. A imagem utilizada no anúncio do produto poderá ser uma imagem padrão, meramente 

ilustrativa. Recomenda-se que o USUÁRIO COMPRADOR sempre leia atentamente a descrição do 

produto para obter detalhes da conservação do produto, e, na dúvida, sempre pergunte ao 

Vendedor antes de efetuar a compra. Paralelamente, o USUÁRIO VENDEDOR é responsável por 

acrescentar em seu anúncio imagens que relatem o estado de conservação do produto de maneira 
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clara, além de descrever minuciosamente detalhes de conservação de itens seminovos ou usados. 

A PLATAFORMA não é responsável por conferir detalhes nos anúncios. 

7.6. Os USUÁRIOS que optarem por submeter resenhas de livros na PLATAFORMA ou em 

qualquer uma das redes sociais, blog, e outras páginas virtuais da EU AMO LEITURA, renunciam, 

desde já, a integralidade dos direitos patrimoniais dos respectivos textos. 

7.7. O não cumprimento de qualquer uma das regras e obrigações aqui descritas, seja pelo usuário 

COMPRADOR ou VENDEDOR, implicará nas penalidades descritas neste Termo. A EU AMO 

LEITURA reserva-se no direito, inclusive, de realizar a exclusão, temporária ou definitiva dos 

USUÁRIOS transgressores da PLATAFORMA conforme julgar conveniente, ao seu exclusivo 

critério. 

7.8. O USUÁRIO deve entrar em contato com a equipe de atendimento da PLATAFORMA caso 

tenha dúvidas com relação a este TERMO, sobre seus direitos ou obrigações, ou sobre o 

funcionamento geral da PLATAFORMA. 

 

8. CADASTRAMENTO E RESPONSABILIDADES SOBRE DADOS CADASTRAIS 

8.1. Os serviços da PLATAFORMA poderão ser utilizados por pessoas físicas, desde que residentes 

no Brasil, maiores de 18 (dezoito) anos, em plena capacidade civil e legal, e com CPF e endereço 

de e-mail válidos, e por pessoas jurídicas, desde que com CNPJ válido e ativo. Pessoas físicas ou 

jurídicas que tenham sido inabilitadas ou excluídas pela PLATAFORMA não possuem o direito ao 

uso dos serviços oferecidos. 

8.1.1. O cadastro de USUÁRIOS que não possuírem capacidade civil e legal, inclusive menores de 

idade, bem como todas as atividades por estes realizadas no ambiente da PLATAFORMA serão, 

para todos os efeitos, integralmente imputadas aos seus respectivos responsáveis legais de 

maneira automática, sem a necessidade de qualquer notificação. 

8.1.2. A utilização de dados cadastrais falsos é crime de falsidade ideológica, mesmo que não haja 

o intuito de prejudicar quem teve o nome utilizado. Neste caso, o USUÁRIO que utilizar dados 

inverídicos responderá pelo crime diretamente às autoridades legais, isentando a PLATAFORMA 

de qualquer responsabilidade pelo ato. 

8.1.3. Para utilização da PLATAFORMA na posição de USUÁRIO VENDEDOR, é necessário que o 

usuário, pessoa física ou jurídica, possua conta bancária em seu nome junto a qualquer banco 

regulamentado pelo Banco Central do Brasil, para que possa receber o valor das vendas realizadas 

na Plataforma. Em nenhuma hipótese a PLATAFORMA realizará o pagamento das vendas através 

de cheques ou dinheiro em espécie. 

8.2.  Cada USUÁRIO, pessoa física ou jurídica, será titular de um único cadastro. 

8.3. Ao realizar seu cadastro, o USUÁRIO deverá preencher todos os campos disponíveis na 

PLATAFORMA, fornecendo informações completas, precisas, exatas, válidas e verdadeiras, 

assumindo o compromisso de atualizar os dados pessoais sempre que neles ocorrer alguma 

alteração. O USUÁRIO suportará todo e qualquer prejuízo sofrido pela PLATAFORMA em virtude 

de incorreção, imprecisão ou declaração falsa referente às informações de cadastro, bem como 

responderá, em qualquer caso, civil e criminalmente, pela veracidade, exatidão e autenticidade dos 

dados cadastrados. 

8.3.1. Ao utilizar a PLATAFORMA, o USUÁRIO não poderá fazer uso de apelidos considerados 

ofensivos ou injuriosos, que façam uso de palavras de baixo calão, ou que estimulem, endossem 

ou façam apologia a qualquer forma de conduta criminosa, incluindo preconceito racial, de gênero, 

religioso, político ideológico ou qualquer outra forma de preconceito ou discriminação 



P á g i n a  | 8 

 

 

8.3.1.1. Fica estabelecido ainda que o apelido que o USUÁRIO utiliza na PLATAFORMA não poderá 

guardar semelhança com o nome “EU AMO LEITURA”, tampouco poderá ser utilizado qualquer 

apelido que insinue ou sugira que as obras literárias anunciadas pertencem à PLATAFORMA EU 

AMO LEITURA. Esta cláusula não se aplica à LIVRARIA EU AMO LEITURA. 

8.3.2. É fundamental que o USUÁRIO preencha as informações para contato (e-mail e telefones) 

de maneira completa e correta. As informações cadastradas são mantidas em caráter de sigilo e só 

serão utilizadas caso haja real necessidade da PLATAFORMA entrar em contato com o usuário 

para resolver alguma questão. A PLATAFORMA estará isenta de qualquer responsabilidade e/ou 

qualquer tipo de ônus caso não consiga entrar em contato com o USUÁRIO em função de dados 

de contato incorretos ou desatualizados no respectivo cadastro. 

8.3.3. O USUÁRIO COMPRADOR deverá fornecer seus dados pessoais completos e corretos, 

principalmente o endereço, para evitar problemas na entrega dos pedidos, devendo manter sempre 

seus dados cadastrais atualizados. 

8.3.3.1. A PLATAFORMA não terá qualquer responsabilidade no reembolso de valores, quando o 

pedido não for entregue corretamente em decorrência de equívocos na indicação dos dados de 

entrega. 

8.3.3.2. Caso o produto seja devolvido ao VENDEDOR por problemas na localização do endereço 

de entrega em virtude de equívocos nos dados cadastrais do COMPRADOR, este deverá realizar 

o pagamento de novo frete ao Vendedor para o reenvio do produto adquirido. 

8.3.4. O USUÁRIO VENDEDOR deverá fornecer seus dados completos e corretos, principalmente 

os dados bancários. Caso o usuário preencha seus próprios dados bancários com algum erro em 

seu cadastro junto à PLATAFORMA que implique em estorno do valor pago pelas vendas 

realizadas, o usuário deverá corrigir seus dados no cadastro e entrar em contato com a equipe de 

atendimento da PLATAFORMA solicitando novo processamento do pagamento. A nova tentativa 

de pagamento poderá gerar tarifas que o USUÁRIO VENDEDOR desde já concorda estar sob sua 

responsabilidade e desde já autoriza que sejam descontadas do seu valor a receber. O atraso no 

pagamento em função de erros nos dados cadastrais não gerará nenhum tipo de juros ou correção 

monetária em favor do usuário, independentemente do prazo decorrido para isso.  

8.3.4.1. O USUÁRIO desde já autoriza a PLATAFORMA a compartilhar seus dados cadastrais com 

o INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS para viabilizar que os arranjos de pagamento sejam 

efetuados. 

8.4. A PLATAFORMA, poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, verificar os dados 

cadastrais dos USUÁRIOS, podendo, para tanto, solicitar documentos e comprovantes dos mesmos 

para verificação das informações fornecidas. O USUÁRIO que se negar a apresentar documentos 

comprobatórios ou caso seja comprovada a intenção do USUÁRIO de cadastrar dados falsos, o ato 

sujeitará o USUÁRIO às penalidades previstas neste Termo, sem prejuízo do mesmo responder 

civil e/ou criminalmente às autoridades legais. 

8.5. O USUÁRIO poderá, a qualquer momento, solicitar a exclusão do seu cadastro, para isso, 

deverá enviar uma solicitação por e-mail, que será analisada no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, 

para verificar eventuais compras e vendas ainda não finalizadas. Caso não sejam verificadas 

pendências, a PLATAFORMA realizará a exclusão do cadastro, mantendo em seus arquivos as 

informações sobre as transações realizadas. 

8.6. A PLATAFORMA se reserva no direito de excluir de sua base de dados os cadastros 

considerados inativos, ou seja, aqueles que não tiveram qualquer atividade (compra ou venda) por 

um período de 2 (dois) anos consecutivos. 
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9. ANÚNCIOS 

9.1. Ao incluir ANÚNCIOS de seus produtos na PLATAFORMA, o USUÁRIO VENDEDOR obriga-

se a: 

(i) informar com clareza e exatidão as características do produto, preço e real condição do mesmo, 

sobretudo quando se tratar de produtos seminovos ou usados, acrescentando ao anúncio imagens 

que demonstrem os detalhes de conservação do item;  

(ii) indicar a quantidade de item ofertado, sendo esta a quantidade de produto imediatamente 

disponível para entrega imediata. 

9.1.1. Ao cadastrar um livro como “obra rara”, o USUÁRIO VENDEDOR deverá certificar-se de que 

o exemplar é de fato raro, através de consulta a editoras, autores, historiadores, bibliotecários ou 

outros vendedores com experiência no mercado de livros usados. Livros antigos ou editados há 

muitos anos não são, necessariamente, considerados como livros raros e, portanto, não devem ser 

cadastrados como tal apenas com base em seu ano de edição ou mera deliberação do vendedor. 

9.1.2. Ao cadastrar uma obra autografada, o USUÁRIO VENDEDOR deverá informar tal 

característica de forma clara, no campo "descrição". 

9.1.3. A omissão de informações no cadastro do produto, sobretudo sobre o estado de conservação 

do item, ou a utilização de informações incorretas com o objetivo de promover a venda mais 

facilmente, sujeitará o USUÁRIO VENDEDOR à penalidade por parte da PLATAFORMA, que terá 

livre arbítrio para determinar qual penalidade usará em cada caso, inclusive de cunho pecuniário. 

9.2. O ANÚNCIO do produto é de inteira responsabilidade do USUÁRIO VENDEDOR, que se 

responsabiliza pela qualidade, procedência, originalidade e entrega do produto, não tendo a 

PLATAFORMA qualquer responsabilidade nesse sentido. 

9.3. A descrição dos produtos expostos na PLATAFORMA é feita pelo USUÁRIO VENDEDOR. A 

utilização de imagens, nomes comerciais, marcas, símbolos distintivos de qualquer natureza são 

expostos a título de orientação ao USUÁRIO COMPRADOR.  

9.4. O USUÁRIO VENDEDOR está ciente e de pleno acordo que o ANÚNCIO será submetido a 

uma avaliação pela PLATAFORMA, e, caso seja constatada uma descrição incompleta do item ou 

uma imagem inadequada que comprometa a experiência do comprador, a equipe da PLATAFORMA 

poderá atribuir ao item uma imagem e descrição customizadas, com o objetivo de detalhar melhor 

o produto anunciado. Neste caso, o USUÁRIO VENDEDOR será informado da alteração e deverá 

verificar se a nova descrição e/ou imagem estão corretas, e, caso necessário, em caso de 

incorreções, solicitar nova alteração através da equipe de atendimento da PLATAFORMA. 

9.5. A utilização de qualquer ferramenta para importação em massa de produtos na PLATAFORMA 

não exime a responsabilidade do USUÁRIO VENDEDOR em conferir todas as informações dos 

produtos por ele anunciados. O USUÁRIO VENDEDOR sempre será o único responsável pelos 

itens que anunciar para venda. 

9.6. O USUÁRIO desde já autoriza a divulgação e publicação de seu ANÚNCIO associado aos 

serviços da PLATAFORMA, a critério exclusivo da PLATAFORMA, em redes sociais, banners e 

outros canais de divulgação com o objetivo de promover as vendas no site. 

 

10. LIMITAÇÕES 

10.1. O USUÁRIO VENDEDOR não poderá anunciar nenhum tipo de serviço na PLATAFORMA, se 

limitando apenas a anunciar produtos para comercialização. 
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10.2. Somente poderão ser vendidos na PLATAFORMA os livros e produtos cuja venda não esteja 

expressamente proibida, seja pelo presente termo ou seja pela legislação vigente. O USUÁRIO 

VENDEDOR é responsável por acompanhar a legislação e retirar anúncios de produtos que se 

tornarem proibidos, sem a necessidade de qualquer tipo de aviso por parte da PLATAFORMA. 

10.2.1. O USUÁRIO VENDEDOR poderá anunciar e comercializar livros e produtos de viés literários 

nas situações “novos”, “seminovos” e “usados”, desde que seu estado de conservação seja descrito 

de maneira integral, fiel, não omissa, verídica e detalhada no respectivo ANÚNCIO. 

10.3. O USUÁRIO VENDEDOR obriga-se ainda a não comercializar produtos que violem leis de 

proteção de software, direitos autorais, patentes, marcas, modelos e desenhos industriais, cópias 

e/ou arquivos de backup, licença, programas acadêmicos e/ou desenvolvidos para alguma entidade 

educacional, segredos industriais, obras literárias embargadas ou afetadas por alguma restrição de 

qualquer espécie quanto ao seu uso, exploração ou transferência de domínio ou posse, e demais 

casos com proibição expressa. 

10.4. O USUÁRIO VENDEDOR só poderá cadastrar e comercializar através da PLATAFORMA 

livros que possuam ISBN, estando proibido de cadastrar, sob qualquer hipótese: 

(i) Livros, monografias ou teses de mestrado/doutorado que não possuam ISBN e que, portanto, 

não foram editados para comercialização; 

(ii) Livros publicados sem autorização de autor, editor ou que violem sob qualquer forma as normas 

de direito autoral; 

(iii) Fotocópias; 

(iv) Livros com carimbo de venda proibida ou produzidos sem finalidade comercial; 

(v) Livros de professor; 

(vi) Livros com carimbo de biblioteca; 

(vii) E-books; 

(viii) Áudio-livros; 

(ix) Revistas que não possuam ISBN; 

(x) Livros cuja comercialização tenha sido proibida em virtude de decisão judicial ou administrativa, 

independentemente do seu âmbito de aplicação, sendo o USUÁRIO VENDEDOR responsável por 

acompanhar a legislação e retirar anúncios de produtos que se tornarem proibidos, sem a 

necessidade de qualquer tipo de aviso por parte da PLATAFORMA. 

(xi) Manuais de instrução, catálogos promocionais (de endereços, telefones, produtos, serviços, 

entre outros), guias médicos, ou qualquer outro material que seja fisicamente semelhante a um livro, 

mas que não tenha sido produzido para comercialização; 

(xii) CDs, LPs, DVDs, e afins que tenham sido desenvolvidos como parte integrante de livros, não 

sendo permitida sua venda separadamente; 

(xiii) Livros editados por qualquer editora pertencente aos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário dos três níveis federativos (União, Estados e Municípios). 

10.5. O USUÁRIO VENDEDOR também poderá cadastrar e comercializar produtos diversos que 

sejam inspirados no viés literário, desde que não violem os direitos autorais de terceiros nem sejam 

considerados plágios ou cópias de personagens de obras que ainda não estejam sob domínio 

público. 
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10.6. O USUÁRIO VENDEDOR está TERMINANTEMENTE PROIBIDO de anunciar qualquer tipo 

de produto que contenha material ilícito, ofensivo, agressivo, que viole a imagem ou direito de 

terceiros, bem como que contenha, estimule, endosse ou faça apologia a qualquer forma de conduta 

criminosa, incluindo-se, mas não se limitando a, pedofilia, zoofilia, preconceito racial, de gênero, 

religioso, político, ideológico, e demais formas de discriminação, ou qualquer atividade contrária à 

moral e bons costumes. A não observação desta cláusula ensejará em automática quebra de 

contrato. A PLATAFORMA se reserva ainda no direito de apresentar o respectivo USUÁRIO às 

autoridades legais para que este responda civil e criminalmente pelos seus atos, isentando a 

PLATAFORMA de qualquer responsabilidade sobre a questão. 

10.7. O USUÁRIO VENDEDOR será integralmente responsável pelos produtos que divulgar, 

sobretudo no âmbito da proteção de direitos autorais, e, em consequência disso, por qualquer 

prejuízo ou estorno de valores sofrido pela PLATAFORMA em razão de ações judiciais ou 

administrativas. 

10.8. Qualquer USUÁRIO poderá denunciar a existência de qualquer ANÚNCIO que contrarie 

o disposto neste TERMO através da equipe de atendimento da PLATAFORMA, que se compromete 

a manter tal denúncia em total sigilo. 

10.9. A PLATAFORMA poderá, a seu exclusivo critério, excluir quaisquer produtos que entenda 

violar as regras aqui estabelecidas, inclusive itens que não atendam o teor literário promovido pelo 

site. A exclusão não dependerá de nenhum tipo de aviso prévio ao USUÁRIO VENDEDOR. 

 

11. DISPONIBILIDADE DO PRODUTO E RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

VENDEDOR E COMPRADOR 

11.1 O USUÁRIO VENDEDOR declara, desde já, possuir o produto ofertado para entrega imediata. 

Caso não possua o produto anunciado para entrega imediata, cabe ao USUÁRIO 

VENDEDOR suspender/desativar temporariamente o ANÚNCIO até que o produto esteja disponível 

em seu estoque para pronta entrega. O USUÁRIO VENDEDOR deverá realizar este procedimento 

tão logo tenha ciência da falta de estoque, sendo o único e exclusivo responsável pelo 

não cumprimento da entrega do produto no prazo acordado com o USUÁRIO COMPRADOR, caso 

este realize a compra de um produto sem estoque. 

11.2. Caso o USUÁRIO VENDEDOR anuncie um produto do qual não possui estoque para entrega 

imediata (Stock Out) e o USUÁRIO COMPRADOR realize a compra, o USUÁRIO VENDEDOR 

deverá informar o comprador e, se for o caso, cancelar o pedido. Neste caso, o USUÁRIO 

VENDEDOR receberá penalidades por parte da PLATAFORMA de acordo com o quadro a seguir: 

Quantidade de Pedidos Cancelados por 
Falta de Estoque dentro de 1 mês (ou 
seja, do dia 1º ao último dia do mês) 

Punição 

Menos do que 10% 
Notificação por parte da Plataforma, para que busque 
melhorar sua pontuação 

10% ou mais Bloqueio do acervo/vendas por 7 dias corridos 

1ª reincidência de 10% ou mais Bloqueio do acervo/vendas por 15 dias corridos 

2ª reincidência de 10% ou mais Bloqueio do acervo/vendas por 3 meses consecutivos 

3ª reincidência de 10% ou mais Bloqueio do acervo/vendas por 6 meses consecutivos 

4ª reincidência de 10% ou mais Encerramento de contrato 
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25% ou mais Bloqueio do acervo/vendas por 1 mês 

1ª reincidência de 25% ou mais Bloqueio do acervo/vendas por 6 meses consecutivos 

2ª reincidência de 25% ou mais Encerramento de contrato 

 

(i) caso o USUÁRIO VENDEDOR se enquadre em mais de um caso mencionado acima, caberá a 

punição mais severa; 

(ii) no caso de sofrer bloqueio do acervo/vendas, o USUÁRIO VENDEDOR deverá finalizar os 

pedidos que estiverem em andamento, estando sujeito, caso não o faça, a responder pelas 

penalidades indicadas neste Termo; 

11.3. O USUÁRIO COMPRADOR declara, desde já, ter conhecimento que os produtos anunciados 

podem ter estoques que são limitados e que, em algumas ocasiões, em razão de causas dificilmente 

controláveis, como problemas nos sistemas informáticos e operações simultâneas, é possível que 

o produto não esteja disponível depois de ter sido realizado o pedido. Neste caso, o USUÁRIO 

VENDEDOR deverá notificar o comprador e providenciar a anulação do pedido e estorno integral 

do valor eventualmente pago. Em caso de dúvidas ou dificuldades por qualquer uma das partes, os 

USUÁRIOS deverão entrar em contato com a equipe de atendimento da PLATAFORMA. 

11.3.1. No caso de ocorrer problemas nos sistemas ou operações simultâneas que anulem uma 

venda, o USUÁRIO VENDEDOR deverá notificar a PLATAFORMA, apresentando, se possível, 

comprovação, para que a PLATAFORMA não aplique as devidas penalidades por anúncio sem 

estoque. 

 

12. COMUNICAÇÕES ENTRE OS USUÁRIOS 

12.1. Todas as comunicações e negociações sobre produtos ofertados na PLATAFORMA deverão 

necessariamente ser feitas através da ferramenta disponibilizada pela PLATAFORMA, e apenas na 

falta desta será permitido utilizar e-mail pessoal dos USUÁRIOS. Não é permitido que o USUÁRIO 

VENDEDOR direcione o USUÁRIO COMPRADOR para outros veículos com a finalidade de concluir 

a venda fora da PLATAFORMA. Caso esta prática aconteça, o USUÁRIO será banido da 

PLATAFORMA de maneira definitiva. 

12.2. A comunicação entre USUÁRIO COMPRADOR e USUÁRIO VENDEDOR poderá 

ficar armazenada na PLATAFORMA para preservar um histórico completo dos pedidos realizados 

no SITE e a verificação do cumprimento das políticas e regras aqui estabelecidas. 

12.3. O USUÁRIO aceita que a PLATAFORMA poderá moderar a seção de perguntas e respostas 

e eliminar mensagens, palavras e expressões consideradas agressivas, caluniosas, injuriosas 

e difamadoras ou que violem qualquer outra regra do TERMO. 

12.4. Os USUÁRIOS se comprometem a utilizar a ferramenta de comunicação da PLATAFORMA 

para notificar a outra parte sobre toda e qualquer informação que julgar necessária ou importante 

para a NEGOCIAÇÃO, evitando qualquer tipo de omissão nesse sentido. 

12.5. O USUÁRIO VENDEDOR deve responder a eventuais consultas do USUÁRIO COMPRADOR 

no sistema da PLATAFORMA em até 02 (dois) dias úteis. O Vendedor não poderá se recusar a 

responder à consulta do Comprador, estando sujeito às penalidades aplicadas pela PLATAFORMA, 

conforme disposto neste Termo. 

12.6. Ao registrar uma avaliação em um pedido de compra realizado, o USUÁRIO COMPRADOR 

deverá fazê-lo considerando os aspectos relativos ao atendimento prestado exclusivamente pelo 
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Vendedor durante todo o respectivo processo de compra, e também a agilidade no envio do(s) 

produto(s) daquele pedido em específico. 

12.6.1. Na eventualidade de uma avaliação negativa, o USUÁRIO COMPRADOR deve ser fiel aos 

fatos, registrar o comentário em tom cordial e ser claro e objetivo quanto aos motivos de sua 

insatisfação. 

12.6.2. Como forma de garantir a cordialidade na comunicação entre os usuários e a veracidade 

das informações veiculadas no site, a PLATAFORMA se reserva no direito de excluir avaliações 

que estejam em desacordo com o disposto no item anterior. Neste caso, a PLATAFORMA irá 

informar o USUÁRIO COMPRADOR logo após a avaliação ter sido removida, apresentando a 

justificativa e orientando o Comprador para que este possa redigir nova avaliação dentro das regras 

de cordialidade e veracidade do site. 

12.6.3. O USUÁRIO VENDEDOR deverá apresentar respostas a todas as qualificações negativas 

recebidas, de forma a esclarecer os fatos ocorridos durante o atendimento do pedido e, quando for 

o caso, as providências que foram tomadas para solucionar a questão. 

12.6.4. Caso o USUÁRIO VENDEDOR considere que a qualificação negativa recebida não é justa 

por não ser fiel aos fatos ou por não se referir exclusivamente ao pedido em questão, ou ainda por 

ter sido utilizado, pelo USUÁRIO COMPRADOR, linguajar inapropriado ou ofensivo, ele deverá 

solicitar a intermediação da PLATAFORMA a fim de garantir a veracidade das informações 

veiculadas através do site bem como a cordialidade na comunicação entre as partes. 

12.7. Toda comunicação, avaliação, resenha e qualquer texto redigido pelos USUÁRIOS na 

PLATAFORMA deve observar o uso de linguagem cortês, respeitosa e educada, respeitando os 

demais usuários do site. Os USUÁRIOS não devem fazer uso de linguagem inadequada, que 

contenha palavras de baixo calão, ofensivas e injuriosas, ou que estimulem, endossem ou façam 

apologia a qualquer forma de conduta criminosa, incluindo preconceito racial, de gênero, religioso, 

político ideológico ou qualquer outra forma de preconceito ou discriminação. 

12.7.1. O USUÁRIO que não respeitar as regras de cordialidade do item anterior poderá ter seu 

respectivo cadastro suspenso ou excluído do site, bem como responderá civil e/ou criminalmente 

às autoridades legais, sem prejuízo de responder por todo e qualquer ônus que a PLATAFORMA 

sofra em razão de processos judiciais ou administrativos movidos por outros usuários. 

12.7.2. Caso o USUÁRIO a que se refere o item anterior seja um VENDEDOR, este será 

responsável por todos os pedidos que tiver em andamento, inclusive no período pós-venda, mesmo 

que seu cadastro seja suspenso ou excluído. 

12.7.3. A PLATAFORMA se reserva no direito de excluir toda e qualquer comunicação, avaliação, 

resenha e qualquer texto redigido pelos USUÁRIOS que considerar infringir as regras aqui 

estabelecidas no intuito de garantir um ambiente respeitoso para os usuários. 

 

13. PAGAMENTO DAS COMPRAS 

13.1. As transações geradas na PLATAFORMA são operacionalizadas pelo INTERMEDIADOR DE 

PAGAMENTOS contratado. A responsabilidade pela realização da transação financeira será 

exclusiva do INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS, de acordo com as regras, tarifas e limitações 

do referido serviço. 

13.2. De modo a viabilizar e agilizar a realização de transações no site, o cadastro do USUÁRIO 

será compartilhado com o INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS, a fim de que possam ser 

efetivados os pagamentos e reembolsos devidos em decorrência das transações contratadas na 

PLATAFORMA. 
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13.3. Os USUÁRIOS VENDEDORES deverão estar aptos a oferecer aos USUÁRIOS 

COMPRADORES todas as modalidades de pagamento online estabelecidas pela PLATAFORMA e 

disponíveis pelo INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS. 

13.4. A PLATAFORMA se reserva no direito de suspender, substituir ou condicionar a utilização de 

qualquer modalidade de pagamento disponível sem necessidade de prévia notificação aos 

USUÁRIOS. 

13.5. É terminantemente proibido ao USUÁRIO VENDEDOR oferecer ao COMPRADOR outra 

modalidade de pagamento que não aquelas estabelecidas pelo INTERMEDIADOR DE 

PAGAMENTOS da PLATAFORMA, bem como violar os procedimentos de pagamento e/ou 

direcionar os COMPRADORES à adoção de outra forma de pagamento não autorizada. A não 

observância desta cláusula resultará no cancelamento da venda e punição do USUÁRIO 

VENDEDOR pela PLATAFORMA, conforme disposto neste Termo. 

13.5.1. O USUÁRIO COMPRADOR deve realizar a compra exclusivamente através das formas de 

pagamento disponibilizadas pela PLATAFORMA. Compras finalizadas fora do ambiente da 

PLATAFORMA não contam com nenhuma garantia oferecida por esta, tampouco qualquer tipo de 

suporte no pós-compra. 

13.6. Ao realizar compras parceladas no cartão de crédito, o USUÁRIO COMPRADOR deverá arcar 

com juros pelo parcelamento, que serão definidos exclusivamente pela PLATAFORMA e 

apresentados na etapa de pagamento da compra. Importante destacar que, de acordo com a política 

de uso dos cartões de crédito, mesmo que uma compra seja parcelada é o valor total dela que será 

considerado no limite do cartão. Portanto, o comprador precisa ter um limite igual ou superior em 

seu cartão de crédito para conseguir concluir a compra através deste meio de pagamento. 

13.7. O USUÁRIO COMPRADOR não arcará com nenhuma tarifa cobrada pelo INTERMEDIADOR 

DE PAGAMENTOS, tampouco pagará qualquer remuneração à PLATAFORMA pelo uso do site. 

 

14. CUSTO DO FRETE E ENVIO 

14.1. O custo do frete para envio do pedido é de responsabilidade do USUÁRIO COMPRADOR, 

sendo o valor total do pedido composto pelo valor do(s) produto(s) mais os custos de envio, exceto 

no caso em que o Vendedor oferecer frete grátis. 

14.2. O pagamento do frete de logística reversa sempre caberá ao USUÁRIO VENDEDOR, 

conforme Código de Defesa do Consumidor. A PLATAFORMA não arcará com este custo. O 

USUÁRIO VENDEDOR autoriza, desde já, a PLATAFORMA a descontar o valor relativo ao frete de 

logística reversa dos valores que ele tiver a receber, caso este não assuma o pagamento deste 

custo. 

14.3. Caso o produto enviado seja devolvido ao remetente por erro no endereço cadastrado pelo 

USUÁRIO COMPRADOR, o frete para novo envio será cobrado do USUÁRIO COMPRADOR. 

14.4. Como o cálculo do frete efetuado pela PLATAFORMA se baseia na dimensão e peso do 

produto, o USUÁRIO VENDEDOR deve responsabilizar-se por informar com precisão e 

corretamente as dimensões e peso de cada item cadastrado. 

14.4.1. Caso o USUÁRIO VENDEDOR cadastre o produto com dimensões ou peso inexatos e, em 

função disso, receba valor a menor pelo frete calculado automaticamente em suas vendas na 

PLATAFORMA, deverá arcar com a diferença no custo do frete, enviando o produto ao USUÁRIO 

COMPRADOR no prazo devido e sem cobrar reembolso dele pela diferença. A PLATAFORMA não 

reembolsará o USUÁRIO VENDEDOR por diferenças no cálculo do frete em função de cadastro 

inexato de produtos. 
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14.4.2. Caso o USUÁRIO VENDEDOR seja questionado por USUÁRIOS COMPRADORES em 

razão de qualquer divergência entre o valor do frete calculado pelo site e o cobrado pela empresa 

de logística, deverá apresentar justificativa, responsabilizando-se integralmente pelo reembolso ao 

USUÁRIO COMPRADOR de valores cobrados a maior no caso de cálculos incorretos de frete, em 

função da diferença de dimensões ou peso informados no cadastro do produto e das medidas e 

peso reais do item. 

14.5. Os USUÁRIOS deverão utilizar uma das empresas de logísticas cadastradas na 

PLATAFORMA para envio/recebimento dos produtos. A PLATAFORMA se reserva no direito de 

suspender, substituir ou condicionar a utilização de qualquer modalidade de frete disponível sem 

necessidade de prévia notificação aos USUÁRIOS. 

14.6. O USUÁRIO VENDEDOR deverá enviar os pedidos no prazo de ATÉ 02 (dois) dias úteis após 

a confirmação do pagamento. Tão logo envie o produto, deverá incluir o código de rastreio no 

sistema da PLATAFORMA no pedido em questão no prazo de até 01 (um) dia útil após sua 

postagem, caso o sistema não realize este procedimento automaticamente. 

14.7. Os USUÁRIOS VENDEDORES deverão manter arquivados, por um período mínimo de 05 

(cinco) anos, os documentos impressos que comprovem a postagem dos pedidos, devendo 

apresentar à PLATAFORMA sempre que solicitados. 

 

15. EXTRAVIOS 

15.1. Caso o pedido seja extraviado, o USUÁRIO VENDEDOR deverá reembolsar o valor integral 

do pedido ao USUÁRIO COMPRADOR. O USUÁRIO VENDEDOR autoriza, desde já, a 

PLATAFORMA a descontar o valor relativo a ao reembolso ora descriminado dos valores que ele 

tiver a receber. 

15.1.2. Em nenhuma hipótese, a PLATAFORMA indenizará USUÁRIOS VENDEDORES por 

produtos extraviados. 

 

16. TROCAS, DEVOLUÇÕES E REEMBOLSOS 

16.1. O USUÁRIO COMPRADOR poderá solicitar a troca ou devolução/reembolso integral do valor 

pago (produto e frete) ao USUÁRIO VENDEDOR, que deverá atender à solicitação de maneira 

imediata, nas seguintes hipóteses: 

(i) Direito de Arrependimento: dentro do prazo de 07 (sete) dias corridos contados do recebimento 

do produto, que é identificado pelo rastreamento da empresa de logística utilizada, sem a 

necessidade de apresentar qualquer justificativa, conforme previsto no Código de Defesa do 

Consumidor; 

(ii) Vício Oculto: no prazo de até 90 (noventa) dias corridos contados do recebimento do produto, 

que é identificado pelo rastreamento da empresa logística utilizada, caso identifique vício oculto no 

produto, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor; 

(iii) Extravio: caso o produto não chegue ao destinatário transcorridos 15 (quinze) dias corridos após 

o prazo máximo de recebimento calculado para o pedido. Nesta hipótese, deve-se consultar o status 

de entrega do pedido junto à empresa de logística contratada, e, apenas se não constar localização 

ou destino do produto, será então caracterizado como produto extraviado. 

16.1.1. Nas hipóteses relacionadas acima, o USUÁRIO COMPRADOR deverá comunicar o 

USUÁRIO VENDEDOR através do sistema da PLATAFORMA, e apenas na falta deste poderá ser 

realizada através de e-mail pessoal dos USUÁRIOS. O USUÁRIO VENDEDOR se obriga a 
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promover a troca ou reembolso do produto, bem como realizar o pagamento dos custos de 

postagem incorridos pelo USUÁRIO COMPRADOR para devolução do produto (Logística Reversa). 

16.2. O USUÁRIO COMPRADOR que desejar solicitar uma troca ou devolução fora dos casos 

citados nas cláusulas anteriores (Direito de Arrependimento, motivo de vício oculto e extravio) 

deverá entrar em contato com o Vendedor para verificar a possibilidade, que pode ser negada em 

função do prazo decorrido após a entrega do item e da política de troca definida por cada loja 

particularmente. A troca de mensagens entre USUÁRIO COMPRADOR e USUÁRIO VENDEDOR 

deverá ser realizada sempre através do sistema da PLATAFORMA, apenas na falta deste poderá 

ser realizada através de e-mail pessoal dos USUÁRIOS. 

16.3. O USUÁRIO VENDEDOR deverá instruir o USUÁRIO COMPRADOR sobre a forma de 

postagem para efeito de Logística Reversa, gerando o cupom a ser apresentado na empresa 

logística ou solicitar comprovação do custo pago pelo USUÁRIO COMPRADOR para posterior 

reembolso. 

16.4. Em caso de troca ou devolução, o USUÁRIO VENDEDOR deverá proceder o envio de novo 

produto ou reembolso integral do valor pago pelo USUÁRIO COMPRADOR no prazo de 2 (dois) 

dias úteis contados a partir do recebimento do produto pelo USUÁRIO VENDEDOR, após ter sido 

enviado pelo USUÁRIO COMPRADOR, que é identificado pelo rastreamento da empresa logística 

utilizada. 

16.5. O USUÁRIO VENDEDOR que se negar a realizar a troca, devolução e/ou reembolso dos 

valores pagos ao USUÁRIO COMPRADOR, deverá apresentar motivação válida à PLATAFORMA. 

Caso sua motivação não seja válida e mesmo assim o USUÁRIO VENDEDOR se negar a proceder 

a troca, devolução e/ou reembolso, estará sujeito às penalidades impostas pela PLATAFORMA, 

conforme este Termo. 

16.5.1. O USUÁRIO VENDEDOR fica desobrigado de realizar a troca e/ou devolução de produtos 

caso ocorra qualquer um dos seguintes casos (mas, em todos os casos abaixo, deverá comunicar 

o USUÁRIO COMPRADOR sobre a impossibilidade de troca/devolução): 

(i) a solicitação estiver fora dos prazos previstos; 

(ii) o USUÁRIO VENDEDOR receber o produto devolvido e identificar que não está de acordo com 

o que foi relatado pelo cliente na solicitação de troca ou devolução; 

(iii) o USUÁRIO VENDEDOR receber o produto e identificar outros danos não existentes no início 

da venda, como rasuras, capas amassadas, rasgos, dentre outros, que prejudiquem a futura 

comercialização do respectivo item; 

(iv) houver itens/acessórios do produto que não forem devolvidos juntamente com ele. 

 

17. CANCELAMENTO DO PEDIDO 

17.1. O cancelamento do pedido só poderá ser realizado após a compensação do pagamento e 

antes do seu respectivo envio. 

17.1.1. Caso o USUÁRIO COMPRADOR tenha escolhido a forma de pagamento via boleto bancário 

e, antes de realizar o pagamento, decidir cancelar a compra, deverá apenas deixar o boleto vencer. 

Os pedidos com boletos não pagos são cancelados automaticamente. 

17.2. O USUÁRIO COMPRADOR deverá solicitar o cancelamento do pedido ao USUÁRIO 

VENDEDOR, que deverá proceder com o cancelamento imediato na PLATAFORMA desde que o 

produto ainda não tenha sido enviado. 
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17.2.1. O USUÁRIO COMPRADOR deverá entrar em contato com o atendimento da 

PLATAFORMA, caso não consiga contato com o USUÁRIO VENDEDOR no prazo de 2 (dois) dias 

úteis. 

17.3. Recomenda-se que o USUÁRIO VENDEDOR esteja sempre atento às solicitações dos seus 

compradores, de forma a identificar um pedido de cancelamento antes de realizar o envio do 

respectivo produto. Dessa forma, ele evita o processo de devolução cujo frete para logística reversa 

é de sua responsabilidade. A PLATAFORMA não indenizará o valor do frete para logística reversa 

ao USUÁRIO VENDEDOR. 

17.3.1. Ressalta-se a importância do USUÁRIO VENDEDOR em atualizar o status do pedido para 

Enviado e encaminhar o código de rastreio ao Comprador o mais rápido possível após a postagem 

do pedido. 

17.4. Caso o USUÁRIO VENDEDOR precise cancelar o pedido, deverá aguardar a compensação 

bancária e, assim que pedido constar como “Pago”, deverá cancelar o pedido no sistema e 

comunicar o cancelamento ao USUÁRIO COMPRADOR, informando-lhe o motivo. 

17.5. Caso o produto já tenha sido enviado pelo USUÁRIO VENDEDOR, não será possível realizar 

o cancelamento do pedido. Neste caso, o USUÁRIO COMPRADOR deverá aguardar a chegada do 

pedido e realizar o processo de devolução. O envio do pedido pelo USUÁRIO VENDEDOR deverá 

ser confirmado pelo código de rastreio enviado pelo mesmo na PLATAFORMA. 

17.6. O valor pago será restituído ao USUÁRIO COMPRADOR de acordo com a forma de 

pagamento utilizada na compra. 

17.6.1. Caso o pagamento tenha sido realizado via cartão de crédito, a restituição pode ocorrer em 

até 2 (duas) faturas seguintes, a depender da data de fechamento da fatura do cliente. 

17.6.2. Caso o pagamento tenha sido realizado via boleto, o USUÁRIO COMPRADOR deverá 

fornecer os dados bancários para reembolso via depósito, que deverá ser de uma conta bancária 

em seu nome junto a qualquer banco regulamentado pelo Banco Central do Brasil. Em nenhuma 

hipótese o reembolso será realizado em dinheiro (espécie) ou cheque. 

 

18. REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA, TARIFAS DO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS E 

REPASSE DO VALOR DA VENDA AO VENDEDOR 

18.1. O USUÁRIO VENDEDOR pagará à PLATAFORMA, pela prestação dos serviços, a 

remuneração que será calculada da seguinte forma: 

(i) Remuneração variável (COMISSÃO DA PLATAFORMA) correspondente a um valor fixo e/ou 

percentual incidente sobre cada venda. A informação sobre a comissão sempre deverá constar 

atualizada na página de Perguntas Frequentes do site. 

18.1.1. A PLATAFORMA se reserva no direito de criar novas formas de remuneração, cumulativas 

ou não com as atuais, ou de alterar os valores cobrados quando desejar, sem a necessidade de 

explicar suas razões aos USUÁRIOS. Para isso, deverá informar com clareza as alterações aos 

USUÁRIOS VENDEDORES com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos. 

18.2. O INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS poderá cobrar tarifas do USUÁRIO VENDEDOR em 

função: 

(i) do meio de pagamento utilizado pelo Comprador para a compra (boleto ou cartão de crédito); 

(ii) do posterior saque dos valores recebidos pelo USUÁRIO VENDEDOR (transferência periódica 

para sua conta bancária); 
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(iii) de eventuais reembolsos necessários em virtude de troca e/ou devolução de mercadorias; 

(iv) de possíveis disputas (chargebacks). 

18.2.1. Todas as tarifas cobradas pelo INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS são de 

responsabilidade exclusiva do USUÁRIO VENDEDOR, podendo ser alteradas a qualquer momento 

sem a necessidade de aviso prévio. A informação sobre as atuais tarifas cobradas pelo 

INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS sempre deverá constar na página de Perguntas Frequentes 

do site. 

18.2.2. Especialmente a tarifa cobrada pelo INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS pelo meio de 

pagamento utilizado pelo comprador no ato da compra poderá ser repassada ao VENDEDOR ou 

ser embutida na comissão cobrada pela PLATAFORMA, cabendo à PLATAFORMA a decisão de 

como cobrá-la. A informação sobre a forma de pagamento dessa tarifa sempre deverá constar 

atualizada na página de Perguntas Frequentes do site, e deverá ser comunicada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias corridos aos USUÁRIOS VENDEDORES caso sofra alteração. 

18.3. A PLATAFORMA tem integral autonomia para definir, contratar, distratar e negociar condições 

com empresas INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO. 

18.4. O USUÁRIO VENDEDOR sempre receberá o valor líquido de suas vendas, já deduzida a 

comissão paga à PLATAFORMA, as tarifas cobradas pelo INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS 

e eventuais descontos. Vendas realizadas através de boleto bancário serão creditadas em até 3 

(três) dias úteis após compensação do pagamento. Vendas realizadas através de cartão de crédito 

serão creditadas de acordo com o parcelamento realizado no ato da compra pelo cliente. 

18.4.1. A PLATAFORMA se reserva no direito de bloquear o repasse do valor das vendas para o 

USUÁRIO VENDEDOR caso o produto não seja enviado ao comprador no prazo determinado neste 

Termo, ou caso suspeite de transação fraudulenta. 

18.4.2. A PLATAFORMA poderá descontar qualquer dívida que o USUÁRIO VENDEDOR possua 

para com a PLATAFORMA ou para com os USUÁRIOS COMPRADORES, a qualquer título, 

incluindo, mas não se limitando a, frete de logística reversa, reembolso de produtos extraviados, 

entre outros, nos recebimentos a que fizer jus o USUÁRIO VENDEDOR, estando autorizada a 

bloquear valores em trânsito, depositados ou custodiados junto ao INTERMEDIADOR DE 

PAGAMENTOS até o montante das dívidas vencidas e não pagas. Caso o valor a receber seja 

menor do que os descontos devidos, o saldo ficará negativo e será compensado com vendas 

futuras. Não havendo vendas futuras no prazo de 30 (trinta) dias, a PLATAFORMA poderá requerer 

estes valores administrativamente ou judicialmente, além de aplicar as penalidades descritas neste 

Termo. 

18.4.3. A PLATAFORMA poderá, a seu exclusivo critério e sem a necessidade de prévia 

comunicação, suspender a exibição do acervo do USUÁRIO VENDEDOR que possuir dívidas 

vencidas e não pagas há mais de 30 (trinta) dias, além de informar os dados do USUÁRIO 

VENDEDOR aos órgãos de restrição ao crédito. 

18.4.4. Mesmo que o USUÁRIO VENDEDOR esteja com a exibição do seu acervo suspensa do site 

por possuir dívidas em aberto, deverá proceder normalmente com o envio dos pedidos realizados 

por Compradores antes de sua suspensão. 

18.5. A PLATAFORMA emitirá notas fiscais periodicamente aos USUÁRIOS VENDEDORES pelo 

valor que cobrar de remuneração, não incluindo tarifas cobradas pelo INTERMEDIADOR DE 

PAGAMENTOS. Desta forma, o USUÁRIO VENDEDOR se compromete a manter seu cadastro com 

informações verídicas, corretas e atualizadas no sistema da PLATAFORMA. 
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19. PENALIDADES 

19.1. A PLATAFORMA aplicará penalidades ao USUÁRIO que descumprir o presente TERMO DE 

USO, que podem variar entre advertência verbal/por escrito, suspensão temporária ou definitiva de 

exibição de parte ou de todo seu acervo, multas pecuniárias, rescisão da relação contratual, 

exclusão e impedimento do uso do SITE, entre outras, e serão aplicadas, conforme o perfil 

(VENDEDOR OU COMPRADOR) ao USUÁRIO que:  

(i) descumprir qualquer norma do presente Termo de Uso; 

(ii) anunciar produtos sem possuir estoque para entrega imediata; 

(iii) anunciar produtos proibidos no SITE, de acordo com o previsto neste Termo e/ou pela legislação 

vigente; 

(iv) sugerir ou induzir o USUÁRIO COMPRADOR/VENDEDOR a proceder a compra/venda ou 

pagamento através de outro meio que não o disponibilizado pela PLATAFORMA; 

(v) ter pendências de envio de pedidos realizados e atendimento no pós-venda; 

(vi) se negar a proceder troca, devolução e/ou reembolsos, de acordo com o previsto neste Termo; 

(vii) estar em situação de inadimplência com os USUÁRIOS COMPRADORES, ou com a 

PLATAFORMA ou com o INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS; 

(viii) não responder a contatos da PLATAFORMA ou dos USUÁRIOS COMPRADORES dentro do 

prazo estabelecido; 

(ix) divulgar qualquer informação confidencial da PLATAFORMA, dos USUÁRIOS 

COMPRADORES ou do INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS; 

(x) violar qualquer disposição da Política de Privacidade da PLATAFORMA; 

(xi) cometer outras formas de infração não previstas diretamente neste TERMO, mas que, direta ou 

indiretamente, tragam qualquer tipo de prejuízo, dano ou agravo aos USUÁRIOS COMPRADORES, 

USUÁRIOS VENDEDORES, ao INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS, às empresas com as quais 

a PLATAFORMA possua relação comercial ativa ou encerrada, à PLATAFORMA em si e/ou 

qualquer um de seus colaboradores, sócios ou terceiros, seja no âmbito pessoal, de sua estrutura, 

de sua imagem pública, ou qualquer outra característica que lhe pertença ou que faça jus. 

19.1.1. A penalidade será determinada exclusivamente pela PLATAFORMA, variando de acordo 

com a gravidade da violação e possibilidade de reparo, podendo, inclusive, ser distinta entre os 

USUÁRIOS, considerando o histórico de cada um e a partir de critérios exclusivos da 

PLATAFORMA, que não precisam ser necessariamente justificados ao usuário infrator. 

19.1.2. A PLATAFORMA se reserva no direito de aplicar a penalidade que julgar conveniente, sem 

necessariamente seguir uma escala ou ordem, podendo, inclusive, rescindir o contrato 

imediatamente, em casos de infração grave e de difícil reparação, sem ter aplicado outra penalidade 

mais branda anteriormente. 

19.2. Mesmo que o USUÁRIO VENDEDOR sofra qualquer tipo de penalidade por parte da 

PLATAFORMA, deverá prosseguir com o envio de pedidos já realizados pelos compradores e com 

o cumprimento responsável dos seus deveres de pós-venda. 

19.3. Caso a PLATAFORMA sofra qualquer prejuízo, imediato ou futuro, em virtude de processos 

judiciais ou administrativos decorrentes da atuação dolosa ou culposa de um USUÁRIO em 

descumprimento ao presente Termo de Uso, a PLATAFORMA EU AMO LEITURA aplicará ao 

respectivo USUÁRIO uma multa, que poderá ser cobrada inclusive administrativamente ou 

judicialmente, no montante do valor do prejuízo, desde que devidamente comprovado tal dolo ou 
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culpa, independentemente de haver relação comercial ativa entre as partes à época, não isentando 

a possibilidade da PLATAFORMA em abrir processos judiciais ou administrativos contra o mesmo. 

19.4. As penalidades serão aplicadas sem a necessidade de prévio aviso. 

19.5. As penalidades podem ser aplicadas cumulativamente, não havendo prazo mínimo para 

aplicação entre penalidades. 

 

20. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE 

20.1. TODOS OS USUÁRIOS, COMPRADORES ou VENDEDORES, devem observar e concordar 

com os termos integrais da POLÍTICA DE PRIVACIDADE, disponível na PLATAFORMA, que 

complementa este TERMO DE USO. 

20.1.1. O USUÁRIO deverá entrar em contato com o atendimento da PLATAFORMA caso encontre 

qualquer dificuldade em acessar e/ou tiver dúvidas sobre o conteúdo da POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE, e, caso não concorde com a POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA PLATAFORMA, não 

deverá utilizar o SITE. 

20.2. A PLATAFORMA protege a privacidade dos dados cadastrais de seus USUÁRIOS. Todos os 

dados de cadastro exigidos são de porte e uso restrito do USUÁRIO, não sendo, portanto, 

fornecidos a terceiros, exceto para conclusão do processo de compra e venda ou quando requerido 

por autoridade legal competente. 

20.2.1. A PLATAFORMA fornece ao USUÁRIO VENDEDOR somente os dados pessoais do 

USUÁRIO COMPRADOR necessários para a finalização do processo de compra através do SITE 

e posterior envio do pedido. 

20.2.2. O USUÁRIO VENDEDOR não poderá divulgar, vender, ceder ou transferir sob qualquer 

modalidade, em qualquer circunstância, as informações e dados cadastrais de USUÁRIOS 

COMPRADORES. O USUÁRIO VENDEDOR fica expressamente proibido de utilizar os dados dos 

USUÁRIOS COMPRADORES para enviar material com finalidade promocional ou publicitária, 

transmissão de mala direta, seja ela física ou eletrônica, ou qualquer outro tipo de distribuição de 

informações que não tenham sido solicitadas ou autorizadas pelos Compradores e pela 

PLATAFORMA concomitantemente. Também é expressamente proibido o envio de Spam aos 

USUÁRIOS COMPRADORES, comprometendo-se o USUÁRIO VENDEDOR a não utilizar os 

dados dos Compradores para qualquer outro fim que não seja a conclusão de venda e entrega dos 

produtos ou o contato iniciado na PLATAFORMA e através dela. Em caso de descumprimento, o 

USUÁRIO VENDEDOR terá seu acervo excluído da PLATAFORMA, e seu contrato será 

imediatamente rescindido. 

20.2.3. A PLATAFORMA não tem acesso ao registro dos dados de cartão de crédito utilizado nas 

compras. O processamento dos pagamentos é realizado através do INTERMEDIADOR DE 

PAGAMENTOS de maneira criptografada e dentro de um ambiente totalmente seguro. 

20.3. A PLATAFORMA se reserva no direito de divulgar informações individuais do USUÁRIO 

VENDEDOR que sejam essenciais para o funcionamento do processo de compra e venda através 

do SITE, como, por exemplo, o número e o percentual de qualificações positivas recebidas, mês e 

ano em que o Vendedor iniciou sua relação com a PLATAFORMA, seu endereço comercial 

completo, endereço de e-mail, telefone de contato e outras informações eventualmente 

necessárias. 

20.4. As informações comerciais relativas à utilização da PLATAFORMA poderão ser utilizadas por 

esta em estudos internos com o objetivo de aprimorar os mecanismos do sistema e melhorar a 

experiência dos USUÁRIOS no site. Todos os dados e informações individuais dos USUÁRIOS são 
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confidenciais e não poderão ser divulgados pela PLATAFORMA, conforme termos dispostos na 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE. 

20.5. O USUÁRIO VENDEDOR tratará como confidenciais todas as informações da PLATAFORMA, 

obrigando-se a não divulgar qualquer informação, incluindo-se, mas não se limitando a, layouts do 

site, prints da plataforma, bem como toda e qualquer informação comercial e/ou sobre a estratégia 

de negócios da PLATAFORMA. O descumprimento dessa obrigação implicará na cobrança de multa 

correspondente ao valor do dano causado, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, lucros 

cessantes e danos indiretos e ainda da aplicação das penalidades estabelecidas no presente 

Termo, sujeitando-se, inclusive, a processos judiciais ou administrativos. 

20.6. A PLATAFORMA enviará e-mails promocionais aos USUÁRIOS que se cadastrarem na 

newsletter do SITE. A qualquer momento, o USUÁRIO poderá interromper o recebimento dos e-

mails promocionais, clicando no link de descadastro presente em todos os e-mails. 

20.6.1. Ao se cadastrar no serviço de newsletter do SITE, o USUÁRIO concede permissão à 

PLATAFORMA para compartilhar seus dados cadastrais com a empresa responsável pelo disparo 

de e-mails promocionais.  

20.7. A PLATAFORMA se reserva no direito de eventualmente entrar em contato com quaisquer 

USUÁRIOS do SITE, independentemente de haver cadastro na newsletter, seja por meio físico 

(correspondência), eletrônico (e-mail) ou por telefone (ligação/mensagem), com o objetivo de 

comunicar alterações no uso do SITE, orientar sobre medidas de segurança, confirmar dados e/ou 

atividades no SITE, e outras ocasiões em que o contato direto com o USUÁRIO seja imprescindível. 

20.8. Toda informação e/ou dados pessoais inseridos pelo USUÁRIO na PLATAFORMA são 

armazenados em servidores ou meios magnéticos de alta segurança. A PLATAFORMA se obriga a 

adotar as medidas necessárias para manter o sigilo e a segurança das informações, ficando 

estabelecido, entretanto, que não responderá por quaisquer prejuízos ocasionados pela violação 

das medidas necessárias de segurança e sigilo por terceiros que utilizem as redes públicas ou a 

internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar as informações de USUÁRIOS. 

 

21. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA 

21.1. A PLATAFORMA EU AMO LEITURA, na posição de marketplace, é um intermediador de 

negócios, e, portanto, não faz parte integrante das negociações realizadas entre os USUÁRIOS. 

Assim sendo, toda e qualquer responsabilidade pelas obrigações decorrentes das negociações, 

sejam fiscais, trabalhistas, consumeristas ou de qualquer outra natureza, será exclusivamente do 

USUÁRIO VENDEDOR. 

21.2. Considerando que a PLATAFORMA EU AMO LEITURA, na posição de marketplace, não é a 

proprietária dos produtos anunciados pelos Vendedores, e ainda por não realizar os anúncios nem 

ser a responsável pelo envio dos produtos, fica expressamente isenta de qualquer responsabilidade 

advinda da negociação entre os USUÁRIOS, incluindo, mas não se limitando a: quantidade, 

qualidade, veracidade da descrição do produto e/ou do seu estado de conservação, e ainda pela 

veracidade das informações pessoais dos USUÁRIOS incluídas nos respectivos cadastros. 

21.2.1. A PLATAFORMA não outorga garantia por vícios ocultos ou aparentes nas negociações 

entre os USUÁRIOS, sendo o USUÁRIO VENDEDOR o único responsável pelos produtos que 

anuncia e que oferece para venda, e será o único e exclusivo responsável por quaisquer danos, 

indenizações e prejuízos decorrentes da utilização indevida de imagens e produtos publicados, 

devendo indenizar o prejudicado e isentar de qualquer responsabilidade a PLATAFORMA, 

mantendo-a indene de quaisquer reclamações. 
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21.3. A PLATAFORMA não se responsabiliza por vícios ou defeitos técnicos e/ou operacionais 

oriundos do sistema do USUÁRIO ou de terceiros, inclusive do INTERMEDIADOR DE 

PAGAMENTOS. 

21.4. A PLATAFORMA em hipótese alguma será responsável pelo LUCRO CESSANTE ou por 

qualquer outro dano e/ou prejuízo que o USUÁRIO possa sofrer em razão das negociações 

realizadas ou não realizadas através da PLATAFORMA, ainda que decorrentes da conduta de 

outros USUÁRIOS. 

21.5. A PLATAFORMA não se responsabiliza pelas obrigações de natureza fiscal e/ou tributária que 

incidam sobre as negociações realizadas entre o USUÁRIO COMPRADOR e o USUÁRIO 

VENDEDOR. Assim, o USUÁRIO VENDEDOR que atua como comerciante, nos termos da Lei em 

vigor, responsabilizar-se-á pela integralidade das obrigações oriundas de suas atividades, 

notadamente pelos tributos incidentes. 

21.5.1. O USUÁRIO VENDEDOR PESSOA JURÍDICA é o responsável por emitir a nota fiscal de 

venda dos produtos comercializados na PLATAFORMA, e que deve acompanhar o produto até sua 

entrega ao destinatário final. A PLATAFORMA NÃO OFERECE sistema para emissão de notas 

fiscais. 

21.6. A PLATAFORMA não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda sofridos pelos 

USUÁRIOS em razão de falhas na internet, no sistema ou no servidor, ou aqueles decorrentes de 

condutas de terceiros, inclusive do INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS, de caso fortuito ou de 

força maior. A PLATAFORMA também não será responsável por qualquer tipo de vírus, malware e 

afins que possam atacar o equipamento do USUÁRIO em decorrência do acesso ao SITE, sua 

utilização ou navegação na internet ou como consequência da transferência de dados, arquivos, 

imagens, textos, áudios, entre outros. 

 

22. VIGÊNCIA 

22.1. A relação jurídica estabelecida entre as Partes por meio do presente TERMO permanecerá 

em vigor por prazo indeterminado, podendo ser rescindida por qualquer uma das partes, a qualquer 

momento, sem ônus, mediante notificação a ser enviada à parte contrária com 30 (trinta) dias 

corridos de antecedência. 

22.1.1. A notificação da rescisão, por qualquer uma das partes, deverá ser realizada por e-mail. 

22.1.2. A rescisão motivada por violação de contrato não está sujeita ao prazo de antecedência, 

podendo ocorrer imediatamente. 

22.2. No caso de rescisão da Relação Jurídica com o USUÁRIO VENDEDOR, caso existam 

pagamentos pendentes de comissões de venda, multas ou compromissos com Compradores ou 

com o INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS em seu nome, os mesmos deverão ser devidamente 

quitados para que a rescisão possa ser concluída. Enquanto o USUÁRIO VENDEDOR estiver 

inadimplente em qualquer sentido, a rescisão não ocorrerá e as cobranças permanecerão sendo 

devidas. 

22.3. Não há impedimentos para a PLATAFORMA rescindir a Relação Jurídica para com o 

USUÁRIO VENDEDOR, e a mesma poderá fazê-lo a qualquer tempo sem a necessidade de explicar 

sua motivação. 

 

23. MODIFICAÇÕES DO TERMO DE USO 

23.1. A PLATAFORMA poderá, a qualquer tempo, modificar, alterar ou excluir parte do conteúdo do 

presente TERMO visando seu aprimoramento, atualização e melhoria dos serviços prestados. A 



P á g i n a  | 23 

 

 

PLATAFORMA recomenda sempre a leitura integral e atenta do Termo de Uso em cada modificação 

que ocorrer. 

23.2. As alterações podem ocorrer a qualquer tempo, sem prévio aviso, bastando, para tanto, que 

seja publicada uma nova versão revisada no SITE. 

23.2.1. O TERMO atualizado será disponibilizado digitalmente na PLATAFORMA, não sendo 

necessário contato direto com os USUÁRIOS, por e-mail, telefone ou correspondências, para que 

estes tomem ciência de seu conteúdo. A PLATAFORMA estará isenta de reclamações por parte de 

USUÁRIOS que julgarem não ter sido avisados sobre atualizações do presente Termo. 

23.2.2. Os Termos e Condições de Uso, incluindo suas alterações, entrarão em vigor na data de 

sua publicação no SITE. 

23.3. Pedidos de compra que ainda estejam em andamento no momento da publicação de nova 

versão dos Termos e Condições de Uso, serão regidos pela versão que estiver vigente na data da 

conclusão do pedido, salvo quando a nova versão dispuser sobre questão favorável ao USUÁRIO. 

 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Este TERMO não gera nenhum contrato de sociedade, de mandato, franquia ou relação 

trabalhista entre a PLATAFORMA e o(s) USUÁRIO(S). 

24.2. O uso comercial da expressão do site www.euamoleitura.com.br como marca, nome 

empresarial ou nome de domínio, bem como o conteúdo das telas relativas à PLATAFORMA assim 

como programas, banco de dados, redes, arquivos que permitem que o USUÁRIO acesse a sua 

conta são de propriedade exclusiva da PLATAFORMA e estão protegidos por Leis e Tratados 

Internacionais de direito autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais. O uso indevido 

e a reprodução total ou parcial dos referidos conteúdos são proibidos, salvo sob autorização 

expressa da PLATAFORMA. 

 

25. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E FORO PARA RESOLUÇÃO DE DISPUTAS 

25.1. O presente Termo de Uso bem como quaisquer processos judiciais ou administrativos 

decorrentes dele serão regidos pelas leis da República Federativa do Brasil. 

25.2. As Partes elegem, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

o foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como único competente para dirimir 

qualquer dúvida ou controvérsia oriunda deste Termo de Uso. 

 

Ao utilizar os serviços da PLATAFORMA e/ou navegar pelo SITE, o USUÁRIO declara para 

todos os fins de direito que leu atentamente, compreendeu e está de acordo com a 

integralidade das condições deste TERMO DE USO e também da POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

DA PLATAFORMA EU AMO LEITURA. 

http://www.euamoleitura.com.br/

