
TERMOS E CONDIÇÕES DE CRIAÇÃO E MODERAÇÃO DE GRUPOS

Minuta referente à criação e moderação de grupos
Versão Setembro/2022

Olá, Usuário (a), bem-vindo aos grupos de discussões e comunidades de Usuários
do Passei Direto, uma rede de estudos, disponível em Site e em formato mobile,
cujo objetivo é empoderar os Estudantes através do aprendizado facilitado e
colaborativo em rede.

Para criar e moderar os grupos de discussão e comunidades de Usuários do
Passei Direto, é necessário que você leia, compreenda e aceite estes Termos e
Condições de Criação e Moderação de Grupos (doravante denominados apenas
os “Termos e Condições de Grupos PD”), bem como que já tenha aceitado os
Termos de Condições e Uso do Passei Direto e sua Política de Privacidade.

Ao aceitar esses Termos e Condições de Grupos PD, você estará legalmente
vinculado a todos os termos e condições aqui presentes, bem como aos
Termos de Condições e Uso do Passei Direto e sua Política de Privacidade.
Caso você não concorde com qualquer das regras previstas, você não
deverá dar seu aceite aos presentes Termos e Condições de Grupos PD e
não poderá criar e moderar grupos de discussões e comunidades no Passei
Direto.

1. PARTES

Ao aceitar estes Termos e Condições de Grupos PD e acessar o nosso Site ou
aplicativo para criar e moderar grupos de discussões e comunidades de Usuários
no Passei Direto, você, pessoa natural individualizada, identificada e previamente
cadastrada na(s) Plataforma(s) PD como Usuário(a), e doravante designado como
Moderador(a), adere às regras e condições dispostas adiante pelo PASSEI
DIRETO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
13.701.645/0001-01, doravante denominada Passei Direto e/ou PD, empresa
pertencente ao GRUPO UOL.

2. DEFINIÇÕES

2.1. As palavras utilizadas em letra maiúscula neste documento devem ser
compreendidas de acordo com as seguintes definições:
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a) Assinaturas: valor mensal pago pelos Usuários para inscrição e acesso ao
Conteúdo do(s) Grupo(s) PD, criado e gerenciado pelo(a) Moderador(a),
após o período inicial de implantação.

b) Cadastro: dados e demais informações fornecidas pelo Usuário para
utilização da Plataforma.

c) Conteúdo: significa toda e qualquer informação ou material veiculado na
Plataforma pelo Usuário, Moderador (a) e/ou Produtor(a), incluindo, a título
de exemplo e sem limitação, perguntas, respostas, arquivos e comentários.

d) Grupo(s) PD: significa os grupos de discussões e comunidades de
Usuários, criadas pelo(a) Moderador(a) na Plataforma do Passei Direto
mediante realização de Assinaturas, com objetivo de fomentar o contato
entre Usuários e Moderador(es).

e) Moderador(a): significa o Usuário identificado e previamente cadastrado
na(s) Plataforma(s) PD, que poderá criar grupos de discussões dentro da
Plataforma.

f) Pagamento: significa o valor pago ao(à) Moderador(a) verificado pelo
Passei Direto a depender do número de Assinaturas e de acordo com as
condições estabelecidas na Cláusula Sexta deste Termo, após o término do
período inicial de implantação.

g) Período Inicial de Implantação: período inicial de implantação de todas as
funcionalidades de criação, participação e moderação dos grupos PD, no
qual poderão ser realizados testes, ajustes e outras modificações em tais
funcionalidades, bem como nas próprias Plataformas e nos Grupo(s) PD. O
Período Inicial de Implantação considerar-se-á encerrado por meio de
comunicação do Passei Direto ao(à) Moderador(a).

h) Plataforma: significa a rede de estudos do Passei Direto, disponível por
meio de seu site e aplicativo, cuja base é colaborativa, para facilitação do
estudo através da troca de Conteúdos entre estudantes e acesso aos
Conteúdos próprios ou selecionado pelo Passei Direto.

i) Programa de Parcerias: significa o programa pelo qual o(a) Usuário(a)
poderá se tornar verificado(a) pelo Passei Direto e, com isso, monetizar o
seu Conteúdo.
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j) Produtor(a): significa o Usuário do Passei Direto que decide hospedar
Conteúdo na Plataforma, desde que cumpra as condições do Programa de
Parcerias e que seja verificado pelo Passei Direto.

k) Publicação/Publicações: significa toda e qualquer informação ou material
veiculado na Plataforma pelo Usuário e/ou Moderador(a) a título de
interação nos Grupos PD.

l) Serviços: significa os produtos e serviços oferecidos pelo Passei Direto aos
Usuários através da Plataforma.

m) Termos e Políticas: significa as regras estabelecidas para uso da
Plataforma, elencadas nos Termos de Uso do Passei Direto, na Política de
Privacidade e Proteção de Dados e as regras estabelecidas nos presentes
Termos e Condições de Grupos PD, às quais os Usuários e/ou Moderador(a)
deverão ter conhecimento prévio antes de acessar a Plataforma e/ou utilizar
qualquer um dos Serviços. Para tanto, o Usuário e/ou Moderador(a) deverá
ler e consentir com a versão mais atualizada destes Termos e Condições de
Grupos PD.

n) Usuário: significa qualquer pessoa física e jurídica que tenha se cadastrado
na Plataforma.

o) Verificação: significa o selo oferecido pelo Passei Direto ao(à)
Moderador(a), a seu exclusivo critério, que tenha atingido as condições
mínimas para ser um(a) Moderador(a).

3. DA ACEITAÇÃO DOS TERMOS E POLÍTICAS DO PASSEI DIRETO

3.1. Ao se cadastrar e utilizar os Serviços oferecidos pelo Passei Direto, o(a)
Moderador(a) declara ter lido e ter conhecimento de todas as cláusulas presentes
nestes Termos e Condições de Grupos PD e nos demais Termos e Políticas do
Passei Direto, conferindo, desta forma, seu aceite inequívoco e irrevogável nos
Termos e Políticas do Passei Direto.

3.2. Caso o(a) Moderador(a) não concorde com alguma das disposições dos
Termos e Políticas, o Passei Direto recomenda que o(a) Moderador(a) não utilize
os Serviços, tendo em vista que eles só serão acessíveis após a concordância e o
aceite dos Termos e Políticas. Além disso, o(a) Moderador(a) não poderá se
escusar dos Termos e Políticas alegando desconhecimento de seu conteúdo.
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4. DAS CONDIÇÕES PARA CRIAÇÃO E MODERAÇÃO DE GRUPOS PD

4.1. O(s) Grupo(s) PD poderão ser criados somente por Usuários (as) que,
obedecidas as condições estabelecidas no presente documento e mais
especificamente na cláusula 4.6 abaixo, atuarão como(a) Moderador(a). O(a)
Moderador(a) será responsável: (i) pela criação e moderação do(s) Grupo(s) PD,
(ii) elaborar e realizar postagem de Publicações e Conteúdos; (iii) moderar
Publicações e Conteúdos dos Usuários assinantes do(s) respectivo(s) Grupo(s)
PD, (iv) moderar discussões relacionadas às Publicações e Conteúdos publicados;
(v) excluir as Publicações e/ou Conteúdos que estejam em desacordo com os
Termos e Políticas do Passei Direto e (vi) solicitar ao Passei Direto a remoção de
Usuários que tenham conduta em desacordo com os Termos e Políticas do Passei
Direto.

4.2. Desde que observadas as disposições da cláusula 3.1, o(a) Moderador(a)
será livre para criar, conduzir, organizar e moderar o(s) Grupo(s) PD, sem
interferência do Passei Direto.

4.3. O(a) Moderador(a) declara-se ciente de que, durante o Período Inicial de
Implantação, todas as funcionalidades de criação, participação e moderação dos
grupos PD, bem como na própria plataforma, poderão estar sujeitos a testes,
ajustes e outras modificações em tais funcionalidades. O Período Inicial de
Implantação considerar-se-á encerrado por meio de comunicação do Passei Direto
ao(à) Moderador(a).

4.4. O(a) Moderador(a) declara ter conhecimento de que a existência dos Grupo(s)
PD está condicionada à continuação da modalidade de Assinaturas da Plataforma
pelos Usuários, razão pela qual a monetização do(a) Moderador(a) é possível
graças à renda gerada pelas Assinaturas na Plataforma pelos Usuários. A
interrupção ou cancelamento das Assinaturas poderão ocasionar mudanças ou a
interrupção do(s) Grupo(s) PD.

4.5. O Passei Direto poderá disponibilizar uma integração da Plataforma para a
realização de reuniões por chamadas de vídeos, em plataforma de terceiros. Uma
vez disponibilizada tal integração, o(a) Moderador(a) será comunicado(a) e, para
que possa se utilizar das chamadas de vídeo para reuniões, deverá se cadastrar e
aceitar os Termos e Condições de utilização da plataforma indicada pelo Passei
Direto.
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4.6. Para estar apto a criar Grupo(s) PD e tornar-se Moderador(a), o(a) Usuário(a)
deverá possuir cadastro ativo na Plataforma e não possuir histórico de violação
das políticas do Passei Direto, conforme elencadas nos Termos de Uso do Passei
Direto, na Política de Privacidade e Proteção de Dados, e em consonância com as
obrigações e responsabilidades estabelecidas, na Cláusula Sexta.

4.7. O(a) Moderador(a) reconhece e concorda que estes Termos e Condições de
Grupos PD possui caráter não exclusivo, podendo o Passei Direto,
individualmente e a seu exclusivo critério, estabelecer parcerias com outros(as)
Moderadores(as) envolvendo a criação de Grupo(s) PD com conteúdo
semelhante.

4.8. A exclusivo critério do Passei Direto, não são permitidos em sua Plataforma e
no(s) Grupo(s) PD, determinados tipos de Conteúdos. Dessa forma, são
absolutamente vedadas as seguintes práticas pelos Usuários, enquanto
assinantes do(s) Grupo(s) PD:

a) Publicações de Conteúdos que não possuam natureza educacional;

b) compartilhar Dados Pessoais de terceiros sem o devido consentimento
dos titulares;

c) Publicações de cunho pornográfico ou violento;

d) Publicações com teor racista, preconceituoso de qualquer natureza ou
jocoso;

e) Publicações que visem disseminar a pedofilia, assim como de cunho
discriminatório, difamatório, abusivo, ofensivo, imoral ou ilegal;

f) Publicações que violem dispositivos da legislação brasileira, em especial
àqueles previstos nas Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), ou em qualquer outra
norma jurídica em vigor;

g) Publicações que incentivem outras pessoas a realizar ações que possam
causar lesões corporais graves;

h) Publicações de cunho ofensivo, que faça apologia à utilização de cigarro,
álcool ou outras drogas;
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i) Publicações que incitem a prática de bullying ou qualquer atitude que
tenha como intenção intimidar, agredir ou humilhar terceiros;

j) Publicações que contenham vírus, trojans, cavalos-de-troia, spyware ou
malware;

k) Publicações que sejam da titularidade de outrem, sem a devida licença
ou cessão, que viole direito autoral ou direito de imagem de terceiros; e

l) Publicações que violem quaisquer cláusulas dos Termos e Políticas do
Passei Direto.

4.9. As Publicações realizadas pelos Usuários, no(s) Grupo(s) PD, podem ser
apurados pelo Passei Direto após a sua Publicação na Plataforma, com base em
critérios próprios. O resultado desta apuração pode culminar na remoção, por
parte do Passei Direto, dos Conteúdos publicados pelos Usuários e/ou pelo(a)
Moderador(a) caso esse Conteúdo infrinja as condições descritas nestes Termos e
Condições de Grupos PD, sem que isso implique em qualquer tipo de retribuição
ou necessidade de consentimento por parte do(a) Moderador(a).

4.10. O Passei Direto se reserva o direito de advertir, suspender, excluir o Grupo
e/ou interromper a parceria com o(a) Moderador(a), a qualquer momento e a seu
exclusivo critério, mediante comunicação prévia ao(à) Moderador(a) no prazo de
30 (trinta) dias antes da retirada do Grupo(s) PD da Plataforma.

4.10.1. As Publicações realizadas pelos Usuários e/ou pelo(a)
Moderador(a) na Plataforma podem ser analisados pelo Passei Direto e
o(a) Moderador(a) poderá ser penalizado(a) com advertência, suspensão
ou exclusão do Grupo e/ou encerramento da parceria caso a Publicação
contenha algumas das práticas elencadas no item 3.6, supra.

4.10.1.1. O(a) Moderador(a) poderá sofrer uma advertência caso haja
alguma das violações descritas nestes Termos e Condições de Grupos PD.
Se observada reincidência de qualquer prática vedada posteriormente à
advertência, o Passei Direto poderá interromper a parceria, suspender ou
excluir o Grupo e/ou a conta do(a) Moderador(a) permanentemente.

4.10.1.2. Em circunstâncias consideradas críticas envolvendo quaisquer
das violações descritas nos itens 3.6 e 5.2, o Passei Direto poderá
suspender ou excluir o Grupo e interromper a parceria com o(a)
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Moderador(a) de maneira imediata, o(a) informando sobre o encerramento
de sua conta.

4.11. O(a) Moderador(a) declara ser o(a) único(a) e exclusivo(a) responsável, em
caráter irrevogável e irretratável, total e integralmente, por quaisquer perdas e
danos, pessoais ou materiais, que vierem a ser sofridos pelo Passei Direto ou
terceiros, em razão de Publicação indevida ou ilegal nos Grupo(s) PD pelos
Usuários, especialmente em função da violação dos termos previstos nos itens 3.8
e 5.2.

4.12. O(a) Moderador(a) é o(a) único(a) e integral responsável pelas obrigações
de quaisquer naturezas (inclusive trabalhistas e previdenciárias) que contrair
perante terceiros durante e em virtude da Publicação nos Grupo(s) PD, devendo
manter o Passei Direto livre de quaisquer responsabilidades decorrentes desse
fato.

4.13. Na ocorrência de qualquer prejuízo e/ou despesa ao Passei Direto em
virtude da inobservância do disposto nestes Termos e Condições de Grupos PD,
o(a) Moderador(a) fica obrigado(a) a ressarcir o Passei Direto, de imediato e sem
prejuízo de perdas e danos apuráveis, podendo o Passei Direto, inclusive, reter
pagamentos eventualmente devidos, a fim de ressarcir-se de possíveis prejuízos,
ainda que futuros.

4.14. O(a) Moderador(a) não fará jus a qualquer indenização ou compensação
pela rescisão da relação de parceria existente entre as Partes, exceto o
recebimento de eventuais valores pendentes decorrentes da Assinatura dos
Usuários, caso ainda não tenham sido efetuados pelo Passei Direto.

4.15. As Partes são contratantes independentes e concordam expressamente que
os presentes Termos e Condições de Grupos PD não têm nenhuma natureza
trabalhista, não consiste de nenhuma maneira em um contrato de trabalho e nem
cria uma relação de trabalho entre o Passei Direto e o(a) Moderador(a), tampouco
resulta na criação de qualquer sociedade, franquia, representação de vendas,
qualquer vínculo cooperativo ou econômico, ou relações que não as
expressamente previstas nestes Termos e Condições de Grupos PD, o qual não
tem autoridade para vincular ou gerar obrigações para o Passei Direto, de modo
que o(a) Moderador(a) compromete-se a não se apresentar como empregado,
filiado, agente, representante autorizado do Passei Direto ou pessoas, físicas ou
jurídicas a ela conexas.
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4.16. Aos Usuários é reservado o direito de cancelar sua Assinatura, a qualquer
momento, sem a aplicação de qualquer penalidade ou ônus, independente de
notificação de aviso prévio. O Passei Direto não será de forma alguma
responsável pelo cancelamento da Assinatura pelos Usuários, não sendo devido
ao(à) Moderador(a) qualquer indenização decorrente do cancelamento.

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PASSEI DIRETO

5.1. São obrigações do Passei Direto, além das demais previstas neste
documento e nos demais Termos e Políticas, as seguintes:

a) fornecer em tempo hábil e de maneira adequada as diretrizes
necessárias para viabilizar a criação do(s) Grupo(s) PD pelo(a)
Moderador(a);

b) monitorar, a seu exclusivo critério e/ou mediante denúncia de Usuários, a
postagem no(s) Grupo(s) PD e verificar a sua viabilidade após a Publicação
na Plataforma; e

c) repassar o Pagamento dos valores devidos ao(à) Moderador(a), de
acordo com as Assinaturas realizadas pelos Usuários e condições previstas
na cláusula 6ª, observadas as demais condições presentes nestes Termos
e Condições de Grupos PD.

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO(A) MODERADOR(A)

6.1. São obrigações do(a) Moderador(a), além das demais previstas neste
documento e nos demais Termos e Políticas, as seguintes:

a) envidar seus maiores esforços para moderar as publicações publicadas
nos Grupo(s) PD e reportar ao Passei Direto toda e qualquer Publicação e
ou Conteúdo que viole estes Termos e Condições de Grupos PD e demais
Termos e Políticas do Passei Direto;

b) zelar pela boa imagem e reputação do Passei Direto, impedindo a
publicações que violem o item 3.6 e 5.2;

c) excluir postagens e comentários inadequados e/ou em desacordo com os
Termos e Políticas do Passei Direto;
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d) ser responsável por manter um ambiente saudável no(s) Grupo(s) PD,
devendo tomar as providências necessárias para o cumprimento desta
disposição.

e) quando necessário, solicitar a remoção de algum Usuário que o(a)
Moderador(a) julgue seu comportamento como inadequado e violador
destes Termos e Condições de Grupos PD e dos demais Termos e Políticas
do Passei Direto. Para tanto, o(a) Moderador(a) deverá abrir junto ao
Passei Direto, pela Central de Ajuda, uma solicitação informando o ocorrido
e solicitando a remoção do Usuário.

6.2. É vedado ao(à) Moderador(a):

a) publicar Conteúdos que não possuam natureza educacional;

b) publicar Conteúdos contendo Dados Pessoais de terceiros sem o devido
consentimento dos titulares;

c) publicar ou fomentar publicações e/ou comentários de cunho
pornográfico ou violento;

d) publicar ou fomentar publicações e/ou comentários com teor racista,
preconceituoso de qualquer natureza ou jocoso;

e) publicar ou fomentar publicações e/ou comentários que visem disseminar
a pedofilia, assim como de cunho discriminatório, difamatório, abusivo,
ofensivo, imoral ou ilegal;

f) publicar ou fomentar publicações e/ou comentários que violem
dispositivos da legislação brasileira, em especial àqueles previstos nas Lei
nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e nº 10.741/2003
(Estatuto do Idoso), ou em qualquer outra norma jurídica em vigor;

g) publicar ou fomentar publicações e/ou comentários que incentivem
outras pessoas a realizar ações que possam causar lesões corporais
graves;

h) publicar ou fomentar publicações e/ou comentários de cunho ofensivo,
que faça apologia à utilização de cigarro, álcool ou outras drogas;
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i) publicar ou fomentar publicações e/ou comentários que incitem a prática
de bullying ou qualquer atitude que tenha como intenção intimidar, agredir
ou humilhar terceiros;

j) publicar ou fomentar publicações e/ou comentários que contenham vírus,
trojans, cavalos-de-troia, spyware ou malware;

k) publicar ou fomentar publicações e/ou comentários que sejam da
titularidade de outrem, sem a devida licença ou cessão, que viole direito
autoral ou direito de imagem de terceiros; e

l) publicar ou fomentar publicações e/ou comentários que viole quaisquer
cláusulas dos Termos e Políticas do Passei Direto.

7. DAS CONDIÇÕES DA ASSINATURA E REPASSE AO(À) MODERADOR(A)

7.1. O Pagamento do Passei Direto ao(à) Moderador(a) somente será devido após
o término do Período Inicial de Implantação e estará condicionado ao número de
Assinaturas realizadas pelos Usuários em cada Grupo(s) PD criado(s) e
moderado(s) pelo(a) Moderador(a), certo de que a definição do valor da
Assinatura é de incumbência do(a) Moderador(a), limitado ao valor máximo de R$
100,00 (cem reais).

7.2. Fica, desde já, estabelecido que o PASSEI DIRETO terá direito à 25% (vinte e
cinco por cento) e o(a) Moderador(a) terá direito à 75% (setenta e cinco por cento)
do valor de cada Assinatura.

7.3. O Passei Direto, mediante comunicação prévia ao(à) Moderador(a), poderá
modificar ou interromper os mecanismos de Assinaturas e Pagamento, a qualquer
momento e a seu exclusivo critério.

7.4. O(a) Moderador(a) receberá o valor em conta corrente de sua titularidade,
conforme dados bancários acordados entre as Partes.

7.4.1. Em caso de alteração da conta bancária supracitada, o(a)
Moderador(a) deverá informar a PASSEI DIREITO com 30 (trinta) dias de
antecedência a mudança da conta.

7.4.2. O Passei Direto não se responsabiliza por falta ou atraso no crédito
na conta do(a) Moderador(a) em virtude de ações, omissões ou erros de
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terceiros ou do(a) Moderador(a), tais como quaisquer problemas na conta
bancária indicada pelo(a) Moderador(a), falhas no sistema de pagamento
eletrônico disponibilizado ou utilizado por terceiros ou pelo(a) Moderador(a),
ou por força de casos fortuitos ou de força maior.

7.5. O(a) Moderador(a) não fará jus a qualquer indenização ou compensação no
caso de a relação de parceria com o Passei Direto seja desfeita, com exceção do
recebimento de eventuais valores pendentes.

7.6. O cancelamento da Assinatura pelo Usuário acarreta automaticamente no
cancelamento da obrigação de Pagamento do Passei Direto prevista no item 6.1.

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E RESCISÃO

8.1. Estes Termos e Condições de Grupos PD entram em vigor a partir do aceite
dado pelo(a) Moderador(a) à íntegra do presente instrumento.

8.1.1. O Passei Direto irá avaliar o perfil do(a) Usuário(a) e, assim que for
aprovado, receberá um aviso no endereço eletrônico (e-mail) cadastrado na
pré-inscrição, se tornando então um(a) Moderador(a).

8.2. O Grupo e a relação de parceria existente entre as Partes poderão ser
rescindidos, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou
interpelação, judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) pela violação de quaisquer das disposições dos presentes Termos e
Condições de Grupos PD e dos demais Termos e Políticas, por quaisquer
das Partes, de forma a impedir a continuidade da execução do objeto aqui
previsto;

b) se o(a) Moderador(a), de qualquer forma, comprometer a imagem
pública do Passei Direto e/ou de qualquer pessoa, física ou jurídica,
associada ao Passei Direto no âmbito do presente instrumento;

c) se o(a) Moderador(a) praticar atos que desrespeitem a lei, a ordem
pública, a moral, os bons costumes ou, ainda, a política de segurança e
privacidade ou disposições destes Termos e Condições de Grupos PD;

Página 11 de 17



d) pelo não pagamento de qualquer remuneração devida pelo Passei
Direto, após o término do Período Inicial de Implantação, nos termos e
condições previstas neste documento;

e) se o Passei Direto não for capaz de verificar ou autenticar qualquer
informação que o(a) Moderador(a) forneça;

f) pelo não atendimento das solicitações do Passei Direto pelo(a)
Moderador(a), de acordo com as regras previstas neste documento;

g) por meio de requerimento por parte do(a) Moderador(a), no qual
expresse seu desejo de não ser considerado(a) Moderador(a);

h) por meio da exclusão da conta do(a) Moderador(a) por este ou pelo
Passei Direto.

8.3. O(a) Moderador(a) poderá extinguir o Grupo a qualquer tempo mediante
comunicação ao PASSEI DIRETO, que poderá repassar o título de Moderador(a) a
outro(a) Usuário(a).

8.4. Caso ocorra o término da relação entre as Partes, por qualquer motivo, as
Partes comprometem-se a saldar e liquidar, imediatamente, eventuais débitos e
pendências existentes relativos a Pagamentos anteriores e ainda não pagos, se
for o caso.

9. DA ATUALIZAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE GRUPOS PD

9.1. O Passei Direto poderá atualizar estes Termos e Condições de Grupos PD
periodicamente, sendo que a versão em vigor será sempre a mais recente. Para
verificar a data da versão em vigor, o(a) Moderador(a) deverá verificar a data de
atualização que aparece no início deste documento.

9.2. Caso sejam feitas alterações relevantes nestes Termos e Condições de
Grupos PD, o Passei Direto irá comunicar o(a) Moderador(a) de forma adequada
por meio do endereço eletrônico informado pelo(a) Moderador(a) quando do
Cadastro.

9.3. Qualquer novo recurso que aprimore o Serviço atual do Passei Direto, tais
como a disponibilização de novas ferramentas e recursos, estará sujeito a estes
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Termos e Condições de Grupos PD e os demais Termos e Políticas do Passei
Direto, caso não haja nenhuma atualização.

9.4. A continuação da relação comercial pelo(a) Moderador(a), após qualquer
alteração destes Termos e Condições de Grupos PD, bem como nos demais
Termos e Políticas do Passei Direto, constituirá a aceitação de quaisquer
alterações ou modificações feitas.

10. DA CONFIDENCIALIDADE

10.1. O Passei Direto e o(a) Moderador(a) obrigam-se a manter todas as
informações a que tiverem acesso no cumprimento das atividades objeto dos
presentes Termos e Condições de Grupos PD, por qualquer meio e sob qualquer
forma, em caráter de absoluta confidencialidade, desde o momento em que lhes
sejam reveladas, seja verbalmente, por escrito ou por via eletrônica, contidas em
documentos de qualquer espécie, tais como relatórios, memorandos, contratos,
correspondências e quaisquer outros documentos entregues pela Parte contrária
(“Informações Confidenciais”), obrigando-se a não as divulgar a terceiros, em
quaisquer circunstâncias e sob quaisquer condições, e ainda a protegê-las de
qualquer uso ou revelação não autorizados.

10.1.1. As obrigações de confidencialidade elencadas nesta cláusula não
serão aplicadas se as Informações Confidenciais: (i) forem ou se tornarem
públicas sem culpa de nenhumas das Partes; (ii) a Parte Divulgadora tornar
pública as próprias Informações Confidenciais; ou (iii) a Parte for
requisitada por autoridade administrativa ou judicial.

10.2. A Parte que divulgue, de tempos em tempos, Informações Confidenciais,
conforme termo definido neste documento, será doravante denominada como
“Parte Divulgadora” em relação a tais Informações Confidenciais e a Parte que
venha a receber tais Informações Confidenciais será referida como “Parte
Receptora” em relação a tais Informações Confidenciais. Quando usados neste
documento, os termos Parte Divulgadora e Parte Receptora, incluirão seus
respectivos diretores, administradores, executivos, funcionários, agentes,
representantes, conselheiros, sucessores, cessionários e demais parceiros
comerciais a menos que o contexto de outra forma o exija.

10.3. As Partes reconhecem que a violação das obrigações decorrentes deste
compromisso de confidencialidade sujeitará a Parte violadora às sanções
indicadas nestes Termos e Condições dos Grupos PD, bem como demais sanções
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civis, como o dever de reparação de lucros cessantes, danos emergentes, e
sanções criminais aplicáveis à espécie, na sua máxima extensão.

10.4. A Parte Receptora deverá informar a seus respectivos diretores,
administradores, executivos, funcionários, agentes, representantes, conselheiros,
sucessores, cessionários e demais parceiros comerciais que tenham acesso às
Informações Confidenciais recebidas devido ao cumprimento dos presentes
Termos e Condições de Grupos PD, de sua natureza confidencial e deverão lhes
dar conhecimento das regras e obrigações aqui estipuladas.

10.5. A Parte Receptora concorda em não reproduzir ou copiar por qualquer meio,
total ou parcialmente, as Informações Confidenciais sem a autorização prévia e
por escrito da Parte Divulgadora em cada caso, exceto conforme razoavelmente
necessário para cumprir os objetivos comerciais mútuos das Partes.

10.6. No caso de a Parte Receptora ser obrigada a divulgar as Informações
Confidenciais da Parte Divulgadora em observância a uma solicitação, exigência
ou ordem judicial ou governamental, a Parte Receptora deverá, na medida
legalmente permitida: (i) notificar imediatamente a Parte Divulgadora antes de
divulgar ou entregar as Informações Confidenciais solicitadas; e (ii) tomar medidas
razoáveis para auxiliar a Parte Divulgadora a contestar tal solicitação, exigência ou
pedido ou proteger os direitos da Parte Divulgadora. As Partes concordam com a
divulgação de Informações Confidenciais quando requeridas nos termos acima.
Caso não seja possível tomar as medidas de proteção descritas acima, a Parte
Receptora ou seus funcionários ou representantes fornecerão apenas as
Informações Confidenciais legalmente exigidas e informarão a Parte Divulgadora
sobre tal situação na maior brevidade possível.

10.7. Mediante solicitação por escrito da Parte Divulgadora a qualquer momento, a
Parte Receptora deverá devolver imediatamente à Parte Divulgadora ou destruir, a
critério da Parte Divulgadora, todos os materiais tangíveis que representem ou
incorporem as Informações Confidenciais. Não obstante o acima exposto, a Parte
Receptora pode reter Informações Confidenciais para cumprir as leis,
regulamentos ou padrões profissionais aplicáveis, desde que tais informações
sejam mantidas em sigilo de acordo com os termos destes Termos e Condições de
Grupos PD. Além disso, quaisquer Informações Confidenciais assim retidas
devem ser mantidas em conformidade com as cláusulas destes Termos e
Condições de Grupos PD e, após a rescisão destes Termos e Condições de
Grupos PD, tais Informações Confidenciais devem ser mantidas de uma forma
consistente com a proteção que a Parte Receptora emprega para suas próprias
Informações Confidenciais.
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10.8. As Partes reconhecem que este compromisso de confidencialidade deverá
ser mantido durante a vigência do presentes Termos e Condições de Grupos PD,
bem como após sua rescisão, sem qualquer limitação de tempo.

11. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. O(a) Moderador(a) reconhece a titularidade exclusiva do Passei Direto sobre
a Plataforma, incluindo seus esquemas, métodos, sistemas, programas,
algoritmos, códigos-fonte, tecnologias, concepções, conceitos, fluxogramas, logos,
marcas registradas ou não, dados ou outros elementos intangíveis incorporados
na Plataforma e em seus Serviços.

11.1.1. A concordância com as obrigações destes Termos e Condições de
Grupos PD não implica em qualquer espécie de cessão dos direitos de
propriedade intelectual pelo Passei Direto ao(à) Moderador(a).

11.2. O(a) Moderador(a) poderá encerrar os Grupo(s) PD a qualquer momento e
por meio de requerimento ao Passei Direto para (i) não ser mais considerado(a)
Moderador(a); e/ou (iii) encerrar sua conta na Plataforma.

12. DA PROTEÇÃO DE DADOS

12.1. As Partes reconhecem que, para fins destes Termos e Condições de Grupos
PD, poderão realizar eventual Tratamento de Dados Pessoais, conforme definido
na Lei Geral de Proteção de Dados.

12.2. Caso haja Tratamento compartilhado entre as Partes, a Parte Receptora
(“Parte Receptora”) dos Dados Pessoais, deverá comunicar à Parte Divulgadora
(“Parte Divulgadora”) sobre qualquer violação, real ou suspeitada, que envolver
Dados Pessoais Tratados em conexão com estes Termos e Condições de Grupos
PD e que possa trazer qualquer consequência negativa à Parte Divulgadora, seja
no âmbito administrativo, judicial ou reputacional, bem como fornecer à Parte
Divulgadora as informações e assistência para lidar com a questão, conforme
necessário.

12.3. A Parte Receptora deverá indenizar, proteger e manter a Parte Divulgadora e
seus diretores, conselheiros e funcionários indenes de e contra todas e quaisquer
reclamações, custos, danos, multas, perdas, responsabilidades, despesas e
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honorários advocatícios (em conjunto, “Reclamações”), na medida em que tais
Reclamações (inclusive de Titulares dos Dados, autoridades de proteção de dados
ou outros órgãos reguladores) sejam causadas, decorram ou estejam relacionadas
a qualquer violação da Legislação Aplicável de proteção de dados pela Parte
Receptora. Esta obrigação de indenização subsistirá à rescisão, encerramento ou
expiração destes Termos e Condições de Grupos PD por qualquer motivo.

12.4. Esta Cláusula Décima Primeira é adicional e não libera, remove ou substitui
as obrigações ou direitos das Partes sob a Legislação Aplicável de Proteção de
Dados. A “Legislação Aplicável de Proteção de Dados” de proteção de dados
significa, enquanto permanecer em vigor, o Marco Civil da Internet (Lei nº
12.965/14), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), suas
alterações posteriores, e quaisquer outras leis e regulamentos em relação ao
Tratamento de Dados Pessoais e privacidade que são aplicáveis a uma Parte e,
se aplicáveis, todas as orientações e códigos de prática emitidos pela Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou outra autoridade de supervisão ou
proteção de dados pertinente. Todos os termos aqui escritos em letra maiúscula
deverão ser interpretados conforme a Legislação Aplicável de Proteção de Dados.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Estes Termos e Condições de Grupos PD, juntamente com os demais
Termos e Políticas do Passei Direto, constituem o acordo integral entre as Partes,
e substituem todos os acordos anteriores, escritos ou verbais.

13.2. As Partes são contratantes independentes, não resultando este instrumento
na criação de qualquer sociedade, franquia, representação de vendas ou relações
que não as expressamente previstas nestes Termos e Condições de Grupos PD.

13.3. A tolerância ou o não exercício, por qualquer das Partes, de quaisquer
direitos a ela assegurados nestes Termos e Condições de Grupos PD ou na lei em
geral, não importará em novação ou em renúncia a qualquer desses direitos,
podendo a referida Parte exercê-los durante o respectivo prazo prescricional e/ou
decadencial previsto em lei.

13.4. O Passei Direto reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de suspender
ou terminar o uso da sua Plataforma e de seus Serviços, de recusar todo e
qualquer uso corrente ou futuro de sua Plataforma e/ou Serviços pelo(a)
Moderador(a).
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13.5. Caso qualquer uma das cláusulas e condições destes Termos e Condições
de Grupos PD venha a ser declarada nula, no todo ou em parte, por qualquer
motivo legal ou contratual, as demais cláusulas continuarão em pleno vigor e
efeito.

13.6. Qualquer comunicação entre as Partes se dará por carta com aviso de
recebimento ou através da Central de Ajuda, sendo que o seu endereço físico
encontra-se no preâmbulo destes Termos e Condições de Grupos PD, já os dados
do(a) Moderador(a) são aqueles cadastrados na Plataforma e também dispostos
no preâmbulo destes Termos e Condições de Grupos PD.

13.7. Quaisquer alterações nas informações mencionadas no item 12.7., supra,
deverão ser prontamente informadas à Parte contrária, sob pena de a solicitação
ou notificação encaminhada para os dados não atualizados ser considerada
recebida e válida.

14. DAS DECLARAÇÕES FINAIS E DO FORO

14.1. As Partes declaram e garantem que: (i) têm plenos poderes e autoridade
para celebrar estes Termos e Condições de Grupos PD e cumprir com as
obrigações aqui fixadas; (ii) não celebraram e, ao menos durante a vigência
destes Termos e Condições de Grupos PD, não celebrarão nenhum acordo que as
impeça de cumprir com o aqui disposto; e (iii) observarão todas as leis aplicáveis
no cumprimento destes Termos e Condições de Grupos PD, bem como os demais
Termos e Políticas do Passei Direto, quando aplicáveis.

14.2. As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo como competente para
dirimir quaisquer controvérsias oriundas destes Termos e Condições de Grupos
PD, à exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Eu declaro que li e estou de acordo com as previsões destes TERMOS E
CONDIÇÕES DE CRIAÇÃO E MODERAÇÃO DE GRUPOS.
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