TERMOS E CONDIÇÕES DE USO PPT GO
Última revisão: 17/05/2018.
Leia atentamente os presentes Termos de Uso antes de acessar ou fazer uso deste website, software, aplicativos
e/ou plug-ins disponibilizados pelo PPT GO (individual e coletivamente, a “Plataforma”).
Bem-vindo ao PPT GO! Estes são os termos que determinarão nossa relação. Antes fazer parte da Comunidade PPT
GO e utilizar a Plataforma PPT GO, é necessário que você leia, entenda e concorde com estes termos.
1. ACEITAÇÃO DOS TERMOS
1.1. O PPT GO é uma plataforma on-line hospedada sob o domínio “PPT GO” de propriedade do PPT GO, e disponível
através da URL http://www.pptgo.com.br (“PPT GO” ou “Plataforma”).
1.2. Você concorda com os termos e as condições estabelecidas abaixo e com quaisquer termos modificados ou
adicionados que a L. R. Go Marketing Ltda. Me. (“PPT GO”) possa publicar de vez em quando (coletivamente, os
“Termos de Uso”). Se você não concorda com todos os termos e condições contidos nos Termos de Uso, não acesse
ou use essa Plataforma.
1.3. O PPT GO poderá modificar esses Termos de Uso de vez em quando. Ao continuar a acessar e usar a Plataforma,
você se mostra de acordo com essas alterações. O seu acesso e uso da Plataforma estarão sujeitos à versão atual
dos Termos de Uso, regras e diretrizes publicadas no Site no momento desse uso. Verifique regularmente o link
“Termos de Uso” na página inicial de pptgo.com.br para visualizar os termos atuais. Se você violar qualquer Termo
de Uso, sua licença de acesso ou uso deste Site será automaticamente encerrada.
2. OBJETO
2.1. Os serviços disponibilizados através da Plataforma têm por finalidade oferecer um sistema de contratação de
projetos de apresentações (“Apresentações”), conectando clientes usuários, pessoas físicas ou jurídicas (“Clientes”)
à prestadores de serviço próprios ou autônomos (“Profissionais”) de tais serviços, previamente cadastrados na
Plataforma.
3. CADASTRO
3.1. A pessoa física e jurídica que, desde que devidamente habilitada e a seu único e exclusivo critério tiver interesse
em utilizar a Plataforma PPT GO como Cliente poderá se cadastrar informando todos os dados necessários à perfeita
conclusão do cadastro e posterior validação. Tais dados, são de responsabilidade do usuário, inclusive não cabendo
à PPT GO responder ou arcar com erros mediante à emissão de notas fiscais.
3.2. Capacidade para cadastro: os serviços da Plataforma estão disponíveis para pessoas físicas e jurídicas
regularmente inscritas nos cadastros de contribuintes que tenham capacidade legal para contratá-los. Não podem
utilizá-los, assim, pessoas que não gozem dessa capacidade, inclusive menores de idade ou pessoas que tenham sido
inabilitadas da Plataforma.
3.3. Veracidade dos dados: é de responsabilidade do Cliente cadastrado na Plataforma a veracidade/regularidade
dos documentos e informações apresentados no cadastro, não sendo o PPT GO em qualquer hipótese responsável
direta ou indiretamente por qualquer ato do Cliente cadastrado, incluindo ilícito praticado com relação a eventual
fraude.

3.4. Cadastro Único: é vedada a criação de mais de um cadastro em um mesmo perfil por Cliente. Em caso de
multiplicidade de cadastros elaborados pela mesma pessoa física ou jurídica, o PPT GO reserva-se o direito de, a seu
exclusivo critério e sem necessidade de prévia anuência das partes cadastradas ou comunicação, inabilitar os
cadastros existentes e impedir eventuais cadastros futuros vinculados a estes.
3.5. O Cliente acessará sua conta por meio de login e senha, comprometendo-se a não informar a terceiros esses
dados, responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito.
3.6. O Cliente se compromete a notificar o PPT GO imediatamente, por meio dos canais de contato mantidos na
Plataforma, a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta. A pessoa cadastrada será a única responsável
pelas operações efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso só será possível mediante a utilização de senha de
seu exclusivo conhecimento.
3.7. O PPT GO tomará todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança dos dados, mas não
será responsável por prejuízo que possa decorrer da violação dessas medidas por parte de terceiros que utilizem de
meios indevidos, fraudulentos ou ilegais para acessar as informações armazenadas nos servidores ou nos bancos de
dados utilizados pela Plataforma.
4. PROPRIEDADE INTELECTUAL
4.1 O acesso e uso dos Serviços da Plataforma estão sujeitos a sua conformidade com esses Termos de Uso, qualquer
contrato de licença aplicável com o PPT GO e com a lei. O PPT GO permanece o único proprietário de todos os
direitos, títulos e interesses nos Serviços da Plataforma e se reserva todos os direitos não expressamente concedidos
sob estes Termos de Uso. O PPT GO pode modificar, substituir ou descontinuar qualquer Serviço da Plataforma a
qualquer momento, por qualquer razão, com ou sem aviso, a critério exclusivo do PPT GO. O PPT GO fornece os
Serviços da Plataforma conforme a disponibilidade.
4.2. Toda a apresentação contratada pelo site tem direito à 1 revisão totalmente gratuita, devendo qualquer nova
revisão ser paga, conforme pacotes disponibilizados, e detalhados nesses termos. O Cliente concorda em não copiar,
republicar, enquadrar, vincular, baixar, transmitir, modificar, adaptar, criar trabalhos derivados com base em, alugar,
arrendar, emprestar, vender, atribuir, distribuir, licenciar, sublicenciar qualquer apresentação que não seja por ele
contratada.
4.3. O Cliente garante que todo conteúdo, imagem, som, tecnologia, voz, etc., disponibilizados por estes na
Plataforma e/ou utilizados nos briefings e apresentações submetidas, não interferem nem violam direitos de
privacidade e de propriedade intelectual de terceiros. A esse respeito, o Cliente reconhece neste ato, conforme
aplicável, que o PPT GO não possui qualquer responsabilidade pelo conteúdo, imagem, som, tecnologia, voz
utilizados pelas partes na consecução dos Projetos, sendo que, em nenhuma hipótese, poderá ser responsabilizado
por qualquer violação de direitos de terceiros.
5. MARCAS REGISTRADAS DO PPT GO
5.1. Para o propósito destes Termos de Uso, o termo “Marca (s) Comercial (is)” significa todas as marcas comerciais
registradas, logotipos, marcas de serviço e nomes de domínio, ou outras indicações de origem usadas agora ou
futuramente pelo PPT GO.
5.2. Nada aqui garante a permissão de utilizar qualquer marca registrada do PPT GO a não ser conforme
expressamente descrito nesses Termos de Uso.
5.3. O Cliente concorda que não utilizará as marcas comerciais do PPT GO de nenhuma forma que possa depreciar,
prejudicar a imagem ou causar má impressão do PPT GO.

5.4. O Cliente concorda que não contestará (por exemplo, em uma ação jurídica ou de qualquer outra forma), ou
auxiliará ou incentivará qualquer outra pessoa ou entidade a contestar, a validade de quaisquer Marcas comerciais
do PPT GO ou direitos de marca comercial reivindicados pelo PPT GO.
5.5. O Cliente concorda em não utilizar nenhuma marca registrada do PPT GO ou qualquer variação de marca
registrada (incluindo variações com erros de ortografia) como nome de domínio ou parte de um nome de domínio
independentemente do tipo de domínio, ou como metatag, palavra-chave ou qualquer tipo de código ou dado de
programação de computador.
5.6. O Cliente não poderá, em nenhum momento, adotar ou usar, sem o consentimento prévio do PPT GO qualquer
palavra ou marca que seja similar ou que possa ser confundida com as marcas comerciais do PPT GO.
5.7. O visual e aparência do site do PPT GO, incluindo todos os cabeçalhos de página, gráficos individualizados,
botões de ícones e scripts, são marcas registradas do PPT GO e não podem de forma algum ser copiados, imitados,
parcial ou integralmente, sem uma autorização por escrito do PPT GO.
5.8. Todas as outras marcas comerciais, nomes de produto ou nomes de empresa ou logotipos usados ou que
aparecem no site do PPT GO são de seus respectivos proprietários. Referências a qualquer produto, serviço, processo
ou outras informações por meio do nome comercial, marca comercial, fabricante, fornecedor ou outro não constitui
ou implica em aprovação, patrocínio ou recomendação pelo PPT GO, a menos que seja expressamente declarado
dessa forma.
5.9. Você não poderá utilizar o logotipo da marca comercial do PPT GO, Imagem ou outra propriedade gráfica para
criar o link à Plataforma do PPT GO sem a permissão do PPT GO por escrito.
5.10. Você não poderá criar frames ou hotlinks para a Plataforma do PPT GO ou qualquer Imagem sem a autorização
por escrito do PPT GO.
6. SUAS INFORMAÇÕES
6.1 O PPT GO (ou terceiros atuando em seu nome) pode coletar dados relacionados ao seu uso dos Serviços da
Plataforma. A coleta e utilização das informações mencionadas, por parte do PPT GO, deverão, em todas as ocasiões,
atender aos presentes Termos de Uso, à Política de Privacidade do PPT GO e à legislação vigente.
6.2 O PPT GO utilizará e protegerá seus dados, como seu nome e endereço, de acordo com a Declaração de
Privacidade do PPT GO, cujo conteúdo está incorporado por referência a esses Termos de Uso.
7. SEU CONTEÚDO
7.1. Para qualquer apresentação, imagem, vídeo, áudio ou qualquer outro conteúdo que você enviar ou postar na
Plataforma (“Seu Conteúdo”), incluindo, mas não limitado aos Serviços da Plataforma, você representa e garante
que: (i) você tem todos os direitos necessários para enviar Seu Conteúdo aos Serviços da Plataforma; (ii) o PPT GO
não precisará obter licenças de qualquer terceiro ou pagar royalties a quaisquer terceiros em relação ao Seu
Conteúdo; (iii) o Seu Conteúdo não viola quaisquer direitos de terceiros, incluindo direitos de propriedade intelectual
e direitos de privacidade; e (iv) o Seu Conteúdo está em conformidade com estes Termos de Uso e todas as leis
aplicáveis.
7.2. Não é permitido fazer upload, publicar ou transmitir qualquer vídeo, imagem, texto, gravação de áudio ou outro
conteúdo que:
•

Viole os direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual ou direitos de publicidade ou
privacidade de terceiros;

•
•
•
•
•
•

Seja pornográfico, difamatório ou contenha qualquer conteúdo imoral ou ilegal.
Explore menores de idade;
Retrate atos ilícitos ou violentos;
Retrate crueldade com animais ou violência contra animais;
Promova esquemas fraudulentos ou resulte em uma reivindicação de propaganda enganosa ou
concorrência desleal; ou
Viole qualquer lei, estatuto ou regulamento.

7.3. Você não pode usar o Conteúdo PPT GO para qualquer finalidade sem antes realizar o pagamento pelo conteúdo.
8. VALORES E PLANOS
8.1. Para ter acesso à Plataforma e usufruir de seus Serviços, os Clientes deverão pagar à PPT GO um valor unitário
por cada slide pedido (“Valor por slide”) de acordo com os tipos de plano e suas respectivas características descritos
abaixo (“Planos”):
Plano SUPER 7 dias úteis - R$69,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por slide, com direito à transformação
visual (design) do conteúdo previamente enviado pelo cliente, e direito a uma revisão por slide.
Detalhes e Prazos plano básico:
Nesse plano, o cliente contrata a transformação visual (design) do conteúdo previamente enviado, e tem direito a
uma revisão por slide. Para revisões adicionais, será cobrada a taxa de R$ 20,00 por slide, sobre o volume total de
slides da apresentação.
*Caso o cliente opte pela contratação do serviço de redação, o prazo (em dias úteis) para início do desenvolvimento
da apresentação, será a partir da data de validação do roteiro/redação, feito pelo cliente.
Em relação aos prazos:
•

Para até 20 slides: 7 dias úteis

•

Entre 21 e 40 slides: 8 dias úteis

•

Entre 41 e 60 slides: 9 dias úteis

•

Entre 61 e 80 slides: 10 dias úteis

•

Entre 81 e 100 slides: 11 dias úteis

Para quantidades maiores, entre em contato com nosso time através do e-mail contato@pptgo.com.br. Teremos o
maior prazer em lhe esclarecer qualquer dúvida e lhe ajudar no envio do seu briefing.
O prazo para entrega da revisão é de 2 dias úteis após o envio das considerações do cliente através da plataforma,
e é adicional ao prazo da primeira entrega, conforme faixas de quantidades descritas acima.

Plano SUPER 6 dias úteis - R$79,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos) por slide, com direito à
transformação visual (design) do conteúdo previamente enviado pelo cliente, e direito a uma revisão por slide.
Detalhes e Prazos plano básico:

Nesse plano, o cliente contrata a transformação visual (design) do conteúdo previamente enviado, e tem direito a
uma revisão por slide. Para revisões adicionais, será cobrada a taxa de R$ 20,00 por slide, sobre o volume total de
slides da apresentação.
*Caso o cliente opte pela contratação do serviço de redação, o prazo (em dias úteis) para início do desenvolvimento
da apresentação, será a partir da data de validação do roteiro/redação, feito pelo cliente.
Em relação aos prazos:
•

Para até 20 slides: 6 dias úteis

•

Entre 21 e 40 slides: 7 dias úteis

•

Entre 41 e 60 slides: 8 dias úteis

•

Entre 61 e 80 slides: 9 dias úteis

•

Entre 81 e 100 slides: 10 dias úteis

Para quantidades maiores, entre em contato com nosso time através do e-mail contato@pptgo.com.br. Teremos o
maior prazer em lhe esclarecer qualquer dúvida e lhe ajudar no envio do seu briefing.
O prazo para entrega da revisão é de 2 dias úteis após o envio das considerações do cliente através da plataforma,
e é adicional ao prazo da primeira entrega, conforme faixas de quantidades descritas acima.
*Caso o cliente opte pela contratação do serviço de redação, o prazo (em dias úteis) para início do desenvolvimento
da apresentação, será a partir da data de validação do roteiro/redação, feito pelo cliente.
Plano SUPER 5 dias úteis - R$89,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) por slide, com direito à
transformação visual (design) do conteúdo previamente enviado pelo cliente, e direito a uma revisão por slide.
Detalhes e Prazos plano básico:
Nesse plano, o cliente contrata a transformação visual (design) do conteúdo previamente enviado, e tem direito a
uma revisão por slide. Para revisões adicionais, será cobrada a taxa de R$ 20,00 por slide, sobre o volume total de
slides da apresentação.
*Caso o cliente opte pela contratação do serviço de redação, o prazo (em dias úteis) para início do desenvolvimento
da apresentação, será a partir da data de validação do roteiro/redação, feito pelo cliente.
Em relação aos prazos:
•

Para até 20 slides: 5 dias úteis

•

Entre 21 e 40 slides: 6 dias úteis

•

Entre 41 e 60 slides: 7 dias úteis

•

Entre 61 e 80 slides: 8 dias úteis

•

Entre 81 e 100 slides: 9 dias úteis

Para quantidades maiores, entre em contato com nosso time através do e-mail contato@pptgo.com.br. Teremos o
maior prazer em lhe esclarecer qualquer dúvida e lhe ajudar no envio do seu briefing.
O prazo para entrega da revisão é de 2 dias úteis após o envio das considerações do cliente através da plataforma,
e é adicional ao prazo da primeira entrega, conforme faixas de quantidades descritas acima.

Plano SUPER 4 dias úteis - R$99,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) por slide, com direito à
transformação visual (design) do conteúdo previamente enviado pelo cliente, e direito a uma revisão por slide.
Detalhes e Prazos plano básico:
Nesse plano, o cliente contrata a transformação visual (design) do conteúdo previamente enviado, e tem direito a
uma revisão por slide. Para revisões adicionais, será cobrada a taxa de R$ 20,00 por slide, sobre o volume total de
slides da apresentação.
*Caso o cliente opte pela contratação do serviço de redação, o prazo (em dias úteis) para início do desenvolvimento
da apresentação, será a partir da data de validação do roteiro/redação, feito pelo cliente.
Em relação aos prazos:
•

Para até 20 slides: 4 dias úteis

•

Entre 21 e 40 slides: 5 dias úteis

•

Entre 41 e 60 slides: 6 dias úteis

•

Entre 61 e 80 slides: 7 dias úteis

•

Entre 81 e 100 slides: 8 dias úteis

Para quantidades maiores, entre em contato com nosso time através do e-mail contato@pptgo.com.br. Teremos o
maior prazer em lhe esclarecer qualquer dúvida e lhe ajudar no envio do seu briefing.
O prazo para entrega da revisão é de 2 dias úteis após o envio das considerações do cliente através da plataforma,
e é adicional ao prazo da primeira entrega, conforme faixas de quantidades descritas acima.

Plano SUPER 3 dias úteis - R$109,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos) por slide, com direito à
transformação visual (design) do conteúdo previamente enviado pelo cliente, e direito a uma revisão por slide.
Detalhes e Prazos plano básico:
Nesse plano, o cliente contrata a transformação visual (design) do conteúdo previamente enviado, e tem direito a
uma revisão por slide. Para revisões adicionais, será cobrada a taxa de R$ 20,00 por slide, sobre o volume total de
slides da apresentação.

*Caso o cliente opte pela contratação do serviço de redação, o prazo (em dias úteis) para início do desenvolvimento
da apresentação, será a partir da data de validação do roteiro/redação, feito pelo cliente.
Em relação aos prazos:
•

Para até 20 slides: 3 dias úteis

•

Entre 21 e 40 slides: 4 dias úteis

•

Entre 41 e 60 slides: 5 dias úteis

•

Entre 61 e 80 slides: 6 dias úteis

•

Entre 81 e 100 slides: 7 dias úteis

Para quantidades maiores, entre em contato com nosso time através do e-mail contato@pptgo.com.br. Teremos o
maior prazer em lhe esclarecer qualquer dúvida e lhe ajudar no envio do seu briefing.
O prazo para entrega da revisão é de 2 dias úteis após o envio das considerações do cliente através da plataforma,
e é adicional ao prazo da primeira entrega, conforme faixas de quantidades descritas acima.

9. CONFIDENCIALIDADE
9.1. Os Profissionais e Clientes estão cientes e concordam que a utilização, redistribuição, comercialização e/ou
reprodução de conteúdo ou parte de conteúdo disponibilizado na Plataforma deverão seguir as normas
concernentes às leis brasileiras de direitos autorais, sob pena de caracterização de utilização indevida e/ou infração
à direitos de propriedade intelectual de terceiros.
9.2. O Cliente compromete-se a manter em sigilo qualquer informação a que tiver acesso em virtude do presente
Termo, obrigando-se a utilizar estas informações exclusivamente para a consecução do objeto da Plataforma,
respondendo por todas as infrações eventualmente cometidas.

10. DIREITO DE IMAGEM
10.1. Usuário também autorizam o PPT GO a alterar as imagens ou vídeos, inclusive, mas não se limitando, a cor, a
resolução, a composição e o tamanho de tais imagens ou vídeos.
10.2. O PPT GO poderá retirar da Plataforma publicações que contenham imagens que não estejam de acordo com
os Termos e as demais políticas de utilização da Plataforma.
11. LIMITAÇÕES
11.1. Você concorda que não irá:
•

Participar de nenhuma conduta que seja uma violação de qualquer lei ou dos direitos do PPT GO ou de um
terceiro.

•

Violar qualquer lei ou norma aplicável relacionada ao acesso ou uso da Plataforma, ou envolver-se em
qualquer atividade proibida por estes Termos de Uso.

•

Violar os direitos do PPT GO ou de terceiros (incluindo os direitos de privacidade e publicidade) ou abusar,
difamar, molestar, perseguir ou ameaçar outros.

12. GARANTIAS E RESTRIÇÕES
12.1 O uso da Plataforma é de responsabilidade do Cliente. A Plataforma é fornecida pelo PPT GO sob estes termos
de uso, sem garantia de qualquer tipo, seja expressa, implícita, legal ou de outra forma, aquelas contratadas
conforme pacotes descritos nestes termos. O PPT GO renuncia expressamente toda e qualquer garantia, seja
expressa ou implícita, a todo ou parte dos Serviços da Plataforma disponibilizados a qualquer momento, incluindo,
mas não limitado às garantias implícitas de comercialização, adequação a um propósito específico, não-violação e
qualquer outra garantia que possa surgir sob qualquer lei. Sem limitar o disposto acima, o PPT GO não oferece
garantias de que: (i) a Plataforma atenderá aos seus requisitos; (ii) o acesso a Plataforma será ininterrupto; (iii) a
qualidade da Plataforma ou serviços atenderá a suas expectativas; e (iv) quaisquer erros ou defeitos na Plataforma,
nos serviços ou nos materiais serão corrigidos, após findada a revisão inclusa nos serviços contratados. O PPT GO
não faz representações ou garantias de que os Serviços da Plataforma serão ininterruptos ou livres de erros, que o
Seu Conteúdo enviado por você ficará disponível nos Serviços da Plataforma e ou será armazenado pelos Serviços
da Plataforma, que os Serviços a Plataforma atenderão às suas necessidades ou que o PPT GO continuará a oferecer
suporte a qualquer recurso específico dos Serviços da Plataforma. Na medida em que qualquer isenção ou limitação
de responsabilidade não se aplica, todas as garantias expressas, implícitas e legais serão limitadas em duração a um
período de trinta (30) dias após a data em que você usou os Serviços da Plataforma pela primeira vez, e nenhuma
garantia será aplicada após esse período.

13. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
Caso o Usuário não realize o pagamento correspondente ao serviço contratado, a PPT GO poderá cobrar o valor em
aberto e também: (i) aplicar multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor devido, além dos juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro-rata-die, e atualização monetária fixada pelo IGPM/FGV, desde que
positivo o índice; (ii) encaminhar o débito do Usuário para agências de cobrança externas para negociação e/ou
cobrança judicial ou extrajudicial; e (iii) comunicar a inadimplência do Usuário a órgãos e entidades de proteção ao
crédito (iv) interromper a prestação do serviço bloqueando o cadastro do Usuário para novas solicitações. O
desbloqueio se dará mediante a apresentação dos comprovantes dos pagamentos em atraso, que deverão ser
encaminhados por e-mail para contato@pptgo.com.br.
Caso o pagamento realizado no cartão de crédito fornecido pelo Usuário no ato do pedido for estornado pelo
proprietário do cartão com a justificativa de não reconhecer a utilização do serviço prestado, a PPT GO lançará o
valor deste débito na conta do Usuário e o mesmo ficará com esta pendência financeira, além de ter sua conta
suspensa até a regularização do pagamento.
Fica a critério da PPT tomar todas as ações pré-estabelecidas nestes Termos de uso em caso de falta de pagamento.
14. SANÇÕES
A PPT GO poderá advertir, suspender, temporária ou definitivamente, a conta de um Usuário a qualquer tempo, sem
qualquer ônus, ressarcimento ou pagamento de qualquer indenização ou valor de qualquer espécie, se qualquer
informação fornecida durante o processo de registro ou depois deste, demonstrar-se imprecisa, fraudulenta,
incompleta ou não estiver atualizada ou, ainda, caso qualquer cláusula destes Termos de uso seja descumprida. O

Usuário é responsável por proteger a sua senha e deve notificar imediatamente a PPT GO de qualquer uso não
autorizado da sua conta, responsabilizando-se por todo e qualquer ato praticado até que seja feita a devida e
expressa comunicação à PPT GO acerca do uso não autorizado de sua conta.
15. INDENIZAÇÃO E TERMOS GERAIS
13.1 O Usuário concorda em defender, indenizar e não responsabilizar o PPT GO, empregados, colaboradores e
contratados independentes contra quaisquer processos legais, danos, custas, dívidas e gastos (incluindo, mas não
limitados às custas de honorários de advogados) que resultem da sua conduta, uso ou impossibilidade de usar a
Plataforma, os Serviços da Plataforma, sua quebra do contrato dos Termos de Uso do Site ou de qualquer
representação ou garantia do mesmo, pelo seu uso não autorizado do Conteúdo PPT GO ou sua violação de qualquer
direito de terceiros.
13.2. As Partes elegem o Foro Cível da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas, direta ou indiretamente, deste Termo, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
13.3. O não exercício do direito de qualquer das Partes não poderá ser interpretado como renúncia ao mesmo, não
podendo os precedentes serem invocados como novação tácita.
13.4. O presente Termo firmado entre as partes revoga qualquer acordo anterior, verbal ou escrito, tendo como o
mesmo objeto, que porventura tenha existido anteriormente entre as partes.

