
PROGRAMA DE PARCERIA COM PRODUTORES

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

INTRODUÇÃO

Os presentes Termos e Condições do Programa de Parcerias com Produtor(a) -
Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais (“Termo”) regulamentam a relação
comercial entre Produtor de Conteúdo Independente Verificado (“PRODUTOR(A)”)
e o PASSEI DIRETO S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de janeiro, na Praia de Botafogo 228, Bloco A, 3º andar,
Botafogo, CEP 22.250.906, inscrito no CNPJ/ME sob nº 13.701.645/0001-01
(“PASSEI DIRETO”), para viabilizar a sua participação em programa de parceria
através do qual o Produtor de Conteúdo Independente pode desenvolver e veicular
determinados Conteúdos Originais na plataforma do PASSEI DIRETO, através de
monetização (“Programa de Parcerias”).

A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PELO(A)
PRODUTOR(A) É ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO

PROGRAMA DE PARCERIA

1. DEFINIÇÕES

1.1. As palavras utilizadas em letra maiúscula neste documento devem ser
compreendidas de acordo com as seguintes definições:

Condições Gerais: significam todos os termos e condições previstas neste
instrumento, cuja aceitação integral é condição indispensável para a participação
do(a) PRODUTOR(A) no Programa de Parceria.

Condições Específicas: significam o instrumento em que previstos os termos e
condições especificas da participação do(a) PRODUTOR(A) no Programa de
Parceria. Nos casos em que o(a) PRODUTOR(A) for pessoa jurídica e em outros
casos previstos nestas Condições Gerais, as Condições Específicas deverão ser
devidamente ajustadas e firmadas pelas Partes, inclusive com a participação do(a)
INTERVENIENTE ANUENTE, como condição essencial para a participação do(a)
PRODUTOR(A) no Programa de Parceria.
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Conteúdo: significa toda e qualquer informação ou material veiculado nas
Plataformas PD pelo(a) PRODUTOR(A), em formato digital incluindo, a título de
exemplo e sem limitação, perguntas, respostas, arquivos e comentários. O termo
Conteúdo inclui qualquer Conteúdo que seja de autoria do(a) PRODUTOR(A) ou
que o PRODUTOR(A) possua a autorização do autor original do Conteúdo para
disponibilizá-lo nas Plataformas PD e monetizá-lo nos termos dos Termos e
Políticas. O Conteúdo deve ser legível e nítido, além de possuir natureza
educacional, conforme explicado na FAQ, disponível no site do PASSEI DIRETO
(www.passeidireto.com.br).

Hospedagem: significa o armazenamento do Conteúdo nas Plataformas PD
pelo(a) PRODUTOR(A), de acordo com os Termos e Políticas.

INTERVENIENTE ANUENTE: significa a pessoa física que se identifica como titular
originário do Conteúdo a ser disponibilizado pelo(a) PRODUTOR(A) nas
Plataformas PD e que deverá assinar as Condições Específicas, juntamente com a
respectiva autorização de uso de imagem.

Pagamento: significa o valor pago ao(à) PRODUTOR(A) pelo PASSEI DIRETO
pela monetização de seu Conteúdo, nos moldes previstos nestas Condições Gerais
ou conforme a Remuneração que for estabelecida nas Condições Específicas.

Plataformas PD: significam, em conjunto:
- A plataforma online do Passei Direito, disponível aqui;
- A plataforma Passei Direto Produtores (PDP), disponível aqui; e
- A plataforma Passei Direto Mobile (PDM), que consiste no aplicativo para
aparelhos móveis “Passei Direto: o melhor app para você estudar” e
disponível para download na App Store e Google PLAY

Preço: significa o valor a ser pago ao(à) PRODUTOR(A) previsto nas Condições
Específicas, caso sejam firmadas entre as Partes, hipótese em que as disposições
previstas nas Condições Específicas a respeito de tal valor substituem
integralmente as disposições destas Condições Gerais a respeito da monetização
do Conteúdo.

PRODUTOR(A): significa o Usuário cadastrado no site do PASSEI DIRETO, que
decide hospedar o Conteúdo nas Plataformas PD e se torna elegível a participar do
Programa de Parceria, para a monetização de seu Conteúdo ou para o
recebimento da remuneração prevista nas Condições Específicas, mediante a
prévia aceitação integral destas Condições Gerais e demais regras aplicáveis ao
Programa de Parceria, bem como mediante, conforme o caso, a assinatura das
Condições Específicas.

Página 2 de 19

https://centraldeajuda.passeidireto.com/hc/pt-br/categories/360002050572-PD-Produtores-e-parceiros
http://www.passeidireto.com.br
https://centraldeajuda.passeidireto.com/hc/pt-br/categories/360002050572-PD-Produtores-e-parceiros
https://www.passeidireto.com/privacidade
https://produtores.passeidireto.com/login


Programa de Parceria: significa o programa em que o(a) PRODUTOR(A) poderá
ingressar mediante: (i) inscrição disponível neste link por meio do qual o(a)
PRODUTOR(A) poderá se tornar Verificado(a) pelo PASSEI DIRETO e, com isso,
monetizar o seu Conteúdo, ou (ii) captação ativa, hipótese em que haverá o
ingresso do(a) PRODUTOR(A) no Programa de Parceria por meio da assinatura
das respectivas Condições Específicas. Em ambas as modalidades de ingresso,
para fazer parte do Programa de Parceria o(a) PRODUTOR(A) deverá ter um
cadastro ativo nas Plataformas, que deverá ser acessado por meio de login e
senha próprias.

Serviços: significam os produtos e serviços oferecidos pelo PASSEI DIRETO aos
Usuários por meio das Plataformas PD.

Servidor: significa o equipamento de informática em rede destinado ao
armazenamento de dados e/ou informações eletrônicas.

Termos e Políticas: significam as regras estabelecidas para uso das Plataformas
PD, elencadas na Política de Privacidade e Proteção de Dados, nos Termos de
Uso e nestas Condições Gerais e nas Condições Específicas, sempre em suas
versões mais atualizadas, com os quais o(a) Produtor(a) declara ciência e
concordância integral.

Usuário: significa qualquer pessoa física e jurídica que tenha se cadastrado nas
Plataformas PD.

Valor Mínimo: significa o valor mínimo do Pagamento a ser feito ao(à)
PRODUTOR(A) habilitado(a) pelo PASSEI DIRETO.

Verificação e/ou Verificado: significa o selo oferecido pelo PASSEI DIRETO ao(à)
PRODUTOR(A) que tenha cumprido os Requisitos de monetização e Verificação.

2. CONDIÇÕES DO PROGRAMA DE PARCERIAS

2.1. O Programa de Parcerias consiste na (i) cessão do uso de espaço das
Plataformas PD pelo PASSEI DIRETO ao(à) PRODUTOR(A), para hospedagem
dos Conteúdos, e na (ii) cessão dos direitos patrimoniais sobre o Conteúdo pelo(a)
PRODUTOR(A) ao PASSEI DIRETO, com a finalidade de divulgação, veiculação e
exploração comercial e econômica do Conteúdo nas Plataformas PD, conforme os
Termos e Políticas.

2.1.1. Caso você seja menor de 18 (dezoito) anos de idade, os seus pais ou
responsáveis legais assumem todas as obrigações e responsabilidades
definidas nesse Programa de Parcerias em seu nome.
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2.1.2. Caso você seja menor de 16 (dezesseis) anos, caberá aos seus pais
ou responsáveis legais a supervisão e responsabilidade completa das suas
atividades nas Plataformas PD, garantindo que o uso dos Serviços descritos
neste Programa de Parcerias não seja ilegal ou contrário às normas e
políticas do Passei Direto.

2.1.3. O mesmo zelo descrito acima será aplicado para o caso de você ter
entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos, de modo que seus pais ou
responsáveis legais deverão assisti-lo e você deverá consentir com este
Programa de Parcerias de forma conjunta.

2.2. Todas as decisões sobre a divulgação/veiculação do Conteúdo produzido
pelo(a) PRODUTOR(A) e/ou INTERVENIENTE ANUENTE no âmbito dos Termos e
Políticas, incluindo, mas não se limitando, ao interesse ou à conveniência em
divulgar/veicular ou não, bem como a forma, data, período e o meio de
divulgação/veiculação, serão tomadas pelo PASSEI DIRETO, a seu exclusivo
critério.

2.3 Ao utilizar a plataforma e disponibilizar Dados Pessoais para contato, o(a)
PRODUTOR(A) aceita receber, do PASSEI DIRETO e Parceiros, através de
e-mails, contato telefônico, mensagens de texto, Whatsapp, notificações em
aplicativos de mensagens instantâneas, por push de aplicativos em geral ou outras
comunicações eletrônicas, solicitações de validação de conta, informações de
compra e pagamento, ofertas, pesquisas e materiais promocionais.

2.3.1. Para estar apto a participar do Programa de Parceria e tornar-se
PRODUTOR(A), o Usuário deverá (i) atender a um dos dois critérios mínimos de
monetização, nos termos da Cláusula 5; (ii) ser Verificado(a) pelo PASSEI DIRETO
e/ou, conforme o caso, firmar as Condições Específicas com o PASSEI DIRETO.

2.4. O(A) PRODUTOR(A) declara estar ciente e de acordo que a existência do
Programa de Parceria está condicionada à continuação da modalidade de
assinatura Premium pelos Usuários, conforme os Termos do PASSEI DIRETO.
Eventual interrupção ou problema de qualquer natureza nessa modalidade de
assinatura, poderá ocasionar mudanças, interrupção ou até mesmo o
cancelamento do Programa de Parceria, sem prévio aviso do PASSEI DIRETO e
sem que esta deva pagar qualquer tipo de indenização ou reembolso ao(à)
PRODUTOR(A) em razão disso.

2.5. O(A) PRODUTOR(A) reconhece e concorda que o Programa de Parceria
possui caráter não exclusivo, podendo o PASSEI DIRETO, individualmente e a seu
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exclusivo critério, estabelecer parcerias com outros PRODUTORES envolvendo
matérias de conteúdo semelhante.

2.6. O(A) PRODUTOR(A) é livre para produzir Conteúdo, sem interferência do
PASSEI DIRETO, e poderá ser elegível para a monetização após sua Verificação
pelo PASSEI DIRETO, após cumpridos os Requisitos.

2.6.1. Não serão considerados Conteúdos aptos a serem elegíveis para
monetização e Verificação:

a) Conteúdos que não tenham natureza educacional, ilegíveis e/ou com
nitidez prejudicada, conforme informado no FAQ disponível no site do
PASSEI DIRETO;

b) A reprodução de Conteúdo não permitido para hospedagem nas
Plataformas PD;

c) A mera reprodução integral ou substancial de conteúdo pertencente a
domínio público;

d) A mera repetição ou cópia de Conteúdo já disponibilizado previamente
nas Plataformas PD;

e) Conteúdos com fins comerciais, como venda de bens e serviços.

2.7. A exclusivo critério do PASSEI DIRETO, não são permitidos em suas
Plataformas PD, determinados tipos de Conteúdo, independentemente de serem
elegíveis ou não para a sua monetização e Verificação. Dessa forma, são
absolutamente vedadas as seguintes práticas referentes à produção, divulgação,
transmissão ou quaisquer outras formas de disponibilização de Conteúdo:

a) Conteúdo de cunho pornográfico ou violento;

b) Conteúdo que tenha teor racista, preconceituoso de qualquer natureza ou
jocoso;

c) Conteúdo que vise disseminar a pedofilia, assim como de cunho
discriminatório, difamatório, abusivo, ofensivo, imoral ou ilegal;

d) Conteúdo que viole 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;
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e) Conteúdo que incentive outras pessoas a realizar ações que possam
causar lesões corporais graves;

f) Conteúdo de cunho ofensivo, que faça apologia à utilização de cigarro,
álcool ou outras drogas;

g) Conteúdo que incitem a prática de bullying ou qualquer atitude que tenha
como intenção intimidar, agredir ou humilhar terceiros;

h) Conteúdo que contenham vírus, trojans, cavalos-de-troia, spyware ou
malware;

i) Conteúdo de titularidade de outrem, sem a devida licença ou cessão, que
viole direito autoral, intelectual e/ou direito de imagem de terceiros;

j) Conteúdo que viole quaisquer cláusulas dos Termos e Políticas do
PASSEI DIRETO.

2.8. Sem prejuízo dos itens 2.6 e 2.7 acima, o PASSEI DIRETO tem o direito,
mas não a obrigação, de fiscalizar o Conteúdo hospedado nas Plataformas PD e
poderá excluir o cadastro e/ou o Conteúdo do(a) PRODUTOR(A) sem prévia
notificação caso o Conteúdo infrinja qualquer parte dos Termos e Políticas, sem
que isso implique em qualquer tipo de retribuição ou necessidade de
consentimento por parte do(a) PRODUTOR(A).

3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PASSEI DIRETO

3.1. São obrigações do PASSEI DIRETO, além das demais previstas nos Termos
e Políticas:

a) Fornecer em tempo hábil e de maneira adequada as diretrizes
necessárias para viabilizar o Programa de Parceria com o(a)
PRODUTOR(A);

b) Monitorar, a seu exclusivo critério e/ou mediante denúncia de Usuários, a
postagem de Conteúdos pelo(a) PRODUTOR(A) e verificar a sua viabilidade
após a publicação nas Plataformas PD;

c) Permitir a realização do Pagamento dos valores devidos ao(à)
PRODUTOR(A), de maneira tempestiva e diligente.
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4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO(A) PRODUTOR(A)

4.1. São obrigações do(a) PRODUTOR(A), além das demais previstas nos
Termos e Políticas:

a) Se responsabilizar pela produção e postagens dos Conteúdos e utilização
das Plataformas PD;

b) Possuir equipamento contendo configuração mínima para sua utilização e
que esteja regularmente conectado à internet, (ii) provedor de Acesso à
internet devidamente contratado, (iii) equipamentos, (iv) acessórios, e (v)
demais softwares necessários. A manutenção e custeio dos equipamentos e
serviços mencionados nesta cláusula são de responsabilidade exclusiva
do(a) PRODUTOR(A);

c) Zelar pela boa imagem e reputação do PASSEI DIRETO, abstendo-se de
produzir e/ou postar Conteúdo que viole os Termos e Políticas, em especial
o mencionado no item 3.8;

d) Ser integralmente responsável perante o PASSEI DIRETO pelos
Conteúdos e por sua titularidade; em caso de cotitularidade com terceiros ou
de licenciamento de uso, será responsável por obter toda documentação
necessária para garantir os direitos concedidos por meio destes Termos e
Políticas, em especial os de exploração visual, comercial e econômica do
Conteúdo pelo PASSEI DIRETO nas Plataformas PD, mantendo o PASSEI
DIRETO completamente livre e indene de qualquer responsabilidade, ônus
e/ou gravames decorrentes do descumprimento desta condição e/ou da
infração de direitos de propriedade intelectual de terceiros;

e) Ser único(a) e integral responsável pelas obrigações de quaisquer
naturezas (inclusive trabalhistas e previdenciárias) que contrair perante
terceiros durante e em virtude da produção e veiculação do Conteúdo,
devendo manter o PASSEI DIRETO livre de quaisquer responsabilidades
decorrentes desse fato;

f) Arcar com todos os tributos incidentes sobre a produção e veiculação dos
Conteúdos, bem como responsabilizar-se pelas infrações fiscais decorrentes
do cumprimento deste Termo a que tenha dado causa.

g) Ser maior de 18 (dezoito) anos, ou menor devidamente
representado/assistido por seus pais ou responsáveis legais, de acordo com
os presentes Termos de Uso e na forma da lei.
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5. CONDIÇÕES DE MONETIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO PELO PASSEI DIRETO

5.1. Para ser considerado apto ao Programa, o(a) PRODUTOR(A) deverá
publicar e manter no mínimo 8 (oito) materiais elegíveis, em respeito às
condições abordadas nas Cláusulas 2.6 e 2.7 do presente Termo.

5.2. O(A) PRODUTOR(A) concede ao PASSEI DIRETO o direito de monetização
sobre seu Conteúdo publicado nas Plataformas PD. O PASSEI DIRETO não
realizará qualquer pagamento ao(à) INTERVENIENTE ANUENTE, sendo que
quaisquer quantias devidas ao(à) INTERVENIENTE ANUENTE são de
responsabilidade única e exclusiva do(a) PRODUTOR(A).

5.3. Em razão disso, o(a) INTERVENIENTE ANUENTE declara que manterá o
PASSEI DIRETO livre e indene de qualquer reclamação ou penalidade por
descumprimentos das obrigações do(a) PRODUTOR(A), incluindo, mas não se
limitando, a qualquer pagamento pelo Conteúdo, sua imagem e/ou demais direitos
de propriedade intelectual.

5.4. Para receber qualquer tipo de Pagamento, após receber a Verificação, o(a)
PRODUTOR(A) deverá atingir as condições elencadas na Central de Ajuda.

5.4.1. Para ser elegível à monetização, o Conteúdo do(a) PRODUTOR(A), deverá
observar o disposto nas cláusulas 2.6.1 e 2.7.

5.5. O PASSEI DIRETO concederá, ao seu exclusivo critério, a Verificação ao(à)
PRODUTOR(A) que tiver atendido os Requisitos acima.

5.5.1. O(A) PRODUTOR(A) que receber a Verificação será comunicado(a) pelos
meios de comunicação informados no momento do cadastro e, a partir do
recebimento do e-mail, estará apto(a) a receber o Pagamento.

5.5.2. O PASSEI DIRETO poderá modificar ou interromper os mecanismos de
monetização e Pagamento a qualquer momento e a seu exclusivo critério.

5.6. O(A) PRODUTOR(A) receberá o valor do Pagamento mediante depósito em
conta corrente de sua titularidade, conforme dados bancários a serem informados
pelo(a) PRODUTOR(A), até o dia 20 (vinte) do mês subsequente. O comprovante
de pagamento será enviado ao PRODUTOR(A) após o respectivo depósito
bancário.

5.6.1. Quando elegível, o (a) PRODUTOR(A) receberá o pagamento de acordo
com o Valor Mínimo mais atual. Caso o(a) PRODUTOR(A) não tenha atingido as
condições naquele mês para receber o Valor Mínimo, este valor será acumulado
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para o(s) mês(es) subsequente(s), até que complete esse Valor Mínimo e esteja
apto para o Pagamento.

5.6.2. O(A) PRODUTOR(A) declara estar ciente que caso não informe os dados
bancários necessários para o Pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias contados
da solicitação, o PASSEI DIRETO ficará isento da obrigação de realizar os
Pagamentos devidos.

5.6.3. Em caso de alteração dos dados bancários supracitados, o(a)
PRODUTOR(A) deverá informar ao PASSEI DIREITO com 30 (trinta) dias de
antecedência a mudança da conta.

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

5.7. O(A) PRODUTOR(A) não fará jus a qualquer indenização ou compensação
no caso de o Programa de Parceria com o PASSEI DIRETO seja desfeita, com
exceção do recebimento de eventuais valores pendentes.

6. PRAZO DE VIGÊNCIA E RESCISÃO

6.1. O Programa de Parceria entra em vigor a partir do momento em que o(a)
PRODUTOR(A) é aprovado(a) pelo PASSEI DIRETO para a monetização de
Conteúdo e recebe a Verificação do PASSEI DIRETO.

6.1.1. O(A) PRODUTOR(A) deverá manifestar seu interesse em participar do
Programa de Parcerias por meio deste link. O PASSEI DIRETO irá avaliar o perfil
do Usuário e, se for aprovado, o Usuário receberá um aviso pelos meios de
comunicação informados no momento do cadastro, se tornando então um(a)
PRODUTOR(A). O PASSEI DIRETO não se responsabiliza por informações de
contato erradas ou desatualizadas.

6.2. O Conteúdo publicado pelo(a) PRODUTOR(A) nas Plataformas PD pode ser
analisado pelo PASSEI DIRETO e o(a) PRODUTOR(A) poderá ser penalizado(a)
com advertência e/ou cancelamento do cadastro, caso o Conteúdo esteja em
desacordo com qualquer condição dos Termos e Políticas.
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6.2.1. O PASSEI DIRETO se reserva o direito de advertir e/ou suspender,
temporariamente, o acesso do(a) PRODUTOR(A) nas Plataformas PD, a qualquer
momento e a seu exclusivo critério.

6.2.2. Se observada reincidência de qualquer prática vedada, posteriormente à
advertência, o PASSEI DIRETO poderá suspender o cadastro do(a)
PRODUTOR(A) permanentemente.

6.2.3. Em circunstâncias consideradas críticas envolvendo quaisquer das
violações descritas nos itens 2.6 e 2.7 o PASSEI DIRETO poderá interromper a
parceria com o(a) PRODUTOR(A) de maneira imediata, o(a) informando sobre o
cancelamento de seu cadastro.

6.3. O cadastro nas Plataformas PD poderá ser cancelado, fato que resultará no
término do Programa de Parceria, de pleno direito, independentemente de qualquer
notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) pela violação de quaisquer das disposições dos Termos e Políticas
pelo(a) PRODUTOR(A) de forma a impedir a continuidade da divulgação do
Conteúdo nas Plataformas PD e/ou da exploração visual, comercial e
econômica deste pelo PASSEI DIRETO;

b) se o(a) PRODUTOR(A) descumprir qualquer condição dos Termos e
Políticas, praticar atos que desrespeitem a lei, a ordem pública, a moral, os
bons costumes ou, ainda, incluindo, mas não se limitando à política de
segurança e privacidade de dados, confidencialidade, anticorrupção,
propriedade intelectual;

c) pelo não Pagamento de qualquer monetização devida pelo PASSEI
DIRETO, nos termos ora previstos;

d) por meio de requerimento por parte do(a) PRODUTOR(A), no qual
expresse seu desejo de não mais monetizar seu Conteúdo ou de ser
considerado(a) PRODUTOR(A);

e) por meio da exclusão, a qualquer momento, do Conteúdo, caso o(a)
PRODUTOR(A) não deseje mais monetizar por meio das Plataformas PD;

f) por meio da exclusão do cadastro do PRODUTOR(A) por este ou pelo
PASSEI DIRETO;

g) por meio de exclusão, a qualquer momento, do selo de verificação e da
conta cadastrada, nos casos de detecção de mais de uma conta da mesma
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titularidade do(a) PRODUTOR(A), ainda que o Conteúdo postado seja
diverso entre si.

6.3.1. No caso da exclusão do cadastro do(a) PRODUTOR(A) e do Conteúdo por
parte do(a) PRODUTOR(A), as visualizações conquistadas anteriormente não mais
farão parte da contagem necessária para atingir o critério mínimo de monetização.

6.4. O(A) PRODUTOR(A) poderá requisitar o cancelamento do cadastro por
e-mail, enviando uma mensagem para produtores@passeidireto.com, indicando no
assunto “Cancelamento de Cadastro”, com notificação prévia de 30 (trinta) dias.

6.5. Caso ocorra o término da relação entre as Partes, por qualquer motivo, as
Partes comprometem-se a saldar e liquidar eventuais débitos e pendências
existentes relativos aos Pagamentos anteriores e ainda não pagos, dentro de 30
(trinta) dias, a contar da data de envio dos dados corretos.

7. CONFIDENCIALIDADE

7.1. Não obstante qualquer outro termo ou acordo que cada uma das Partes
possa ter celebrado ou ao qual possam estar obrigadas, cada uma das Partes e
o(a) INTERVENIENTE ANUENTE compromete-se a utilizar qualquer informação
e/ou documento recebido da outra Parte ou que tenha sido por esta disponibilizado
para os propósitos deste (“Informações Confidenciais”), única e exclusivamente
visando ao desempenho do aqui estipulado.

7.2. Nesse sentido, o(a) PRODUTOR(A), e o(a) INTERVENIENTE ANUENTE
não reproduzirão, divulgarão, distribuirão ou usarão, sob qualquer meio ou forma,
qualquer bem, documento, informação, dado ou outro elemento que seja fornecido
pelo PASSEI DIRETO para fins dos Termos e Políticas, exceto mediante sua
autorização prévia e por escrito.

7.3. As disposições estabelecidas na Cláusula 4.1 do presente não impedirão a
revelação a terceiros ou a utilização sob qualquer forma das Informações
Confidenciais que:

a) tenham sido publicadas ou tenham se tornado públicas, desde que tal fato
não tenha ocorrido por atos ou omissões das Partes;

b) tenham sido fornecidas ou trazidas ao conhecimento das Partes por
terceiros que não tenham obrigação de confidencialidade com relação às
Informações Confidenciais e sem que tenha havido qualquer violação por
tais terceiros;
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c) constituam informações divulgadas legalmente, sem que quaisquer
direitos de terceiros tenham sido desrespeitados e sem restrição quanto à
utilização ou revelação;

d) já estejam em seu poder quando da revelação pela outra Parte, conforme
possa ser demonstrado pelos arquivos existentes, desde que esta
informação não seja objeto de outro Termo de confidencialidade ou
obrigação de sigilo das Partes em si.

7.4. As Partes se obrigam a manter sigilo e confidencialidade sobre os valores
aqui previstos e todas as informações, técnicas ou não, pertinentes às atividades
ou produtos objeto dos Termos e Políticas, sob pena de a Parte infratora arcar com
as perdas e danos em que incorrer a Parte inocente.

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. O(A) PRODUTOR(A) reconhece a titularidade exclusiva do PASSEI DIRETO
sobre as Plataformas PD, incluindo seus esquemas, métodos, sistemas,
programas, algoritmos, códigos-fonte, tecnologias, concepções, conceitos,
fluxogramas, logos, marcas registradas ou não, dados ou outros elementos
intangíveis incorporados nas Plataformas PD e em seus Serviços.

8.2 A concordância com as obrigações destas Condições Gerais não implica em
qualquer espécie de cessão ou licença dos direitos de propriedade intelectual pelo
PASSEI DIRETO ao(à) PRODUTOR(A), exceto se expressamente previsto nos
Termos e Políticas.

8.3. Fica certo e ajustado que estas Condições Gerais não cedem nem
transferem ao(à) PRODUTOR(A), em nenhuma hipótese, qualquer direito sobre o
nome ou a marca do PASSEI DIRETO e/ou qualquer outra de propriedade desta,
inclusive nomes de domínio, e das quais é licenciada.

8.4. O(A) PRODUTOR(A) não poderá usar nome, logo, marca ou qualquer outro
direito de propriedade intelectual do PASSEI DIRETO para fins publicitários e/ou
qualquer outro fim que não seja previamente autorizado por escrito nos Termos e
Políticas.

8.5. O(A) PRODUTOR(A) e o(a) INTERVENIENTE ANUENTE autorizam,
expressamente, ao PASSEI DIRETO a utilizar, em conjunto ou separadamente,
com o Conteúdo, sua imagem, nome, pseudônimo, som de voz, direitos conexos,
citações, depoimentos e assinatura (em conjunto, “Imagem”), para divulgação à
imprensa, mídias digitais e formadores de opinião incluindo, sem limitação, para a
divulgação do Conteúdo e do Programa de Parceria nas Plataformas PD, em
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filmes, peças publicitárias e institucionais e qualquer outro material informativo
veiculados em qualquer forma de mídia eletrônica, externa ou impressa em
território nacional e no exterior durante a vigência do Programa de Parceria, sem
limitação de quantidade ou frequência, e em consonância com os Termos e
Políticas, conforme previsto ainda nas Condições Específicas. O(A)
PRODUTOR(A) e o(a) INTERVENIENTE ANUENTE reconhecem e concordam que
o uso da sua Imagem em postagens nas mídias sociais em que possuir um perfil
ativo estará sujeito aos termos de uso, políticas de privacidade e demais condições
de cada uma dessas redes sociais, não havendo qualquer ingerência do PASSEI
DIRETO sobre estes regulamentos.

8.6. O INTERVENIENTE ANUENTE concorda, ainda, durante a vigência do
Programa de Parceria e para os mesmos fins acima descritos, com a veiculação ou
fixação do Conteúdo e da sua Imagem em qualquer tipo de mídia, inclusive
impressa, eletrônica ou digital (seja de conhecimento prévio ou desenvolvida
posteriormente), em conjunto ou não com outras imagens, vozes e/ou obras, em
qualquer meio, incluindo mas não se limitando a qualquer processo ou técnica, tal
como fotocópia, fotografia, vídeo-fonografia, transmissão via cabo, veiculação em
rádio e televisão, canal aberto, cabo, satélite ou TV fechada, ou qualquer outro
meio de comunicação, incluindo a internet e qualquer meio digital. Não será
imputada ao PASSEI DIRETO a obrigação de retirar do mercado, seja qual for o
meio, qualquer produto e/ou materiais contendo o Conteúdo e/ou a imagem, voz,
nome e direitos conexos do(a) INTERVENIENTE ANUENTE, desde que tais
produtos ou materiais tenham sido disponibilizados, direta ou indiretamente, pelo
PASSEI DIRETO, a terceiros ou ao público antes de findo o prazo do Programa de
Parceria. O uso aqui autorizado não gerará quaisquer encargos ao PASSEI
DIRETO não sendo devida qualquer remuneração ao(à) INTERVENIENTE
ANUENTE e/ou ao(à) PRODUTOR(A), além da estipulada nas Condições
Específicas.

8.7. O(A) PRODUTOR(A) declara e garante que o Conteúdo não infringe, nem
viola e continuarão sem infringir e violar quaisquer direitos de terceiros,
especialmente os Direitos de Propriedade Intelectual previstos na legislação
vigente.

8.8. Em decorrência da evolução das redes sociais e do avanço da internet, a
o(a) PRODUTOR(A) declara ter plena ciência de que todo Conteúdo publicado
poderá ser eventualmente explorado e/ou utilizado por terceiros, os quais poderão
livremente, inclusive, mas não se limitando a, realizar novas postagens do referido
Conteúdo, alterar as características, imagens, formatação ou sentido do Conteúdo
inserido pelo(a) PRODUTOR(A), realizar depoimentos e/ou comentários sobre o
Conteúdo, tanto nas Plataformas PD, em redes sociais e mídias digitais, sendo que
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o PASSEI DIRETO não terá como inferir ou impedir a ação de terceiros. Nestes
casos, o(a) PRODUTOR(A) reconhece que o PASSEI DIRETO ficará integralmente
isento de responsabilidade sobre a permanência de exibição destes materiais
geridos por terceiros, inclusive que o PASSEI DIRETO não terá qualquer
responsabilidade se os Conteúdos publicados se tornem virais ou memes
(Expressão meme de Internet é usada para descrever um conceito de imagem,
vídeo e/ou relacionados ao humor, que se espalha via Internet).

8.9. Caso as publicações do(a) PRODUTOR(A) contenham a contribuição de
terceiros, incluindo, mas não se limitando, textos, depoimentos, mensagens, e
afins, o(a) PRODUTOR(A) se compromete a obter destes terceiros a competente
autorização para uso.

8.10. O(A) PRODUTOR(A) será integral e conjuntamente responsável, perante o
PASSEI DIRETO e terceiros, pelo Conteúdo, obrigando-se imediatamente a
indenizar o PASSEI DIRETO e/ou qualquer terceiro (isoladamente designados
“Parte Indenizável” e conjuntamente “Partes Indenizáveis”) de e contra qualquer
prejuízo, perda, dano, responsabilidade (inclusive criminal), obrigação, penalidade,
condenação judicial, reclamação, custo ou despesa, incluindo, sem limitação,
custas judiciais e honorários advocatícios que venham a ser sofridos, incorridos ou
devidos pelas Partes Indenizáveis, de modo e na ocasião em que forem sofridos,
incorridos ou pagos, como resultado ou em relação a, direta ou indiretamente, (i)
qualquer violação, pelo(a) PRODUTOR(A) de qualquer obrigação contida nos
Termos e Políticas ou (ii) quaisquer demandas, investigações, inquéritos, ações ou
reivindicações, judiciais ou não, tendo por escopo a autoria do Conteúdo e/ou em
virtude da exploração visual, comercial e econômica deste pelo PASSEI DIRETO
nas Plataformas PD, no caso de tal exploração ter, suposta ou efetivamente, (a)
infringido direitos de qualquer natureza de terceiros, incluindo, sem limitação,
direitos de propriedade intelectual, (b) violado qualquer disposição legal aplicável
ou determinação judicial ou de outra autoridade, ou (c) causado qualquer dano,
material ou moral, ao PASSEI DIRETO e/ou a terceiros decorrente de infração de
direitos. O disposto nesta cláusula sobreviverá ao término dos Termos e Políticas,
independentemente de seu motivo, por prazo indeterminado.

8.11. Caso o PASSEI DIRETO venha a ser demandado extrajudicialmente ou
judicialmente por terceiros em razão de qualquer alegação de plágio, utilização
indevida de obra autoral, violação aos direitos de imagem e de propriedade
industrial, o(a) PRODUTOR(A) obriga-se a indenizar, defender e manter isenta o
PASSEI DIRETO e pagar ou reembolsar o PASSEI DIRETO por qualquer dano
efetivamente incorrido e sofrido pelo PASSEI DIRETO em razão desta violação.
Além disso, se o PASSEI DIRETO for autuado, notificado, intimado, citado ou
condenado em razão de descumprimento e/ou do não cumprimento tempestivo de
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qualquer obrigação de responsabilidade do(a) PRODUTOR(A), originária do
Programa de Parceria, seja infração de direitos de terceiros, autoral, fiscal,
ambiental, previdenciária ou de qualquer outra natureza, o PASSEI DIRETO
poderá denunciar o(a) PRODUTOR(A) da lide e tomar todas as medidas
necessárias.

8.12. Sem prejuízo das demais condições dos Termos e Políticas, a violação, por
qualquer das Partes, das disposições relacionadas aos Direitos de Propriedade
Intelectual poderá ensejar a imediata responsabilidade civil e/ou criminal, bem
como o cancelamento do cadastro nas Plataformas PD e encerramento da
participação no Programa de Parceiras.

8.13. O(A) PRODUTOR(A) declara reconhecer que não terá direito a qualquer
participação na receita publicitária vendida nas páginas da internet - no âmbito dos
sites do PASSEI DIRETO, seus parceiros, ou na venda de seus produtos.

9. PROTEÇÃO DE DADOS

9.1. As Partes reconhecem que, no âmbito do Programa de Parceria poderá
haver tratamento de dados pessoais, conforme definido na Lei Geral de Proteção
de Dados.

9.2. 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 que possa trazer qualquer consequência negativa à Parte
Divulgadora, seja no âmbito administrativo, judicial, extrajudicial ou reputacional,
bem como fornecer à Parte Divulgadora as informações e assistência para lidar
com a questão, conforme necessário.

9.3. 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
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 do Programa de Parceria por qualquer motivo.

9.4. Esta cláusula é adicional e não libera, remove ou substitui as obrigações ou
direitos das Partes sob a legislação de proteção de dados aplicável. A “Legislação
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de Proteção de Dados Aplicável” 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.

10. DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES

10.1. Na ocorrência de qualquer prejuízo, danos e/ou despesa ao PASSEI
DIRETO em virtude do descumprimento dos Termos e Políticas, o(a)
PRODUTOR(A) fica obrigado(a) a ressarcir o PASSEI DIRETO, de imediato e sem
prejuízo de perdas e danos apuráveis, bem como eventuais custas e honorários
advocatícios, podendo o PASSEI DIRETO, inclusive, reter pagamentos
eventualmente devidos, a fim de ressarcir-se de possíveis prejuízos, ainda que
futuros.

10.2. Na hipótese de descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições
estabelecidas nestas Condições Gerais, pelo(a) PRODUTOR(A),
independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,
este ficará sujeito ao pagamento ao PASSEI DIRETO de multa não compensatória
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do Pagamento recebido pelo(a)
PRODUTOR(A) até a data do descumprimento.

10.3. O PASSEI DIRETO poderá, ainda, exigir o cumprimento e a execução
específica das obrigações estabelecidas nos Termos e Políticas, sem prejuízo da
exigibilidade das penalidades e indenizações por perdas e danos em que o(a)
PRODUTOR(A) houver incorrido.

10.4. O(A) PRODUTOR(A) é o(a) único(a) e integral responsável pelas obrigações
de quaisquer naturezas (inclusive trabalhistas e previdenciárias) que contrair
perante seus empregados, colaboradores, prepostos e quaisquer terceiros, durante
e em virtude da produção e veiculação do Conteúdo, devendo manter o PASSEI
DIRETO livre de quaisquer responsabilidades decorrentes desse fato.

10.5. As Partes e o(a) INTERVENIENTE ANUENTE são contratantes
independentes e concordam expressamente que os Termos e Políticas não têm
nenhuma natureza trabalhista, não consistem, de nenhuma maneira, em um
contrato de trabalho e nem criam uma relação de trabalho entre o PASSEI DIRETO
e o(a) PRODUTOR(A) e/ou o(a) INTERVENIENTE ANUENTE, tampouco resulta
na criação de qualquer sociedade, franquia, representação de vendas, qualquer
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vínculo cooperativo ou econômico, ou relações que não as expressamente
previstas nos Termos e Políticas, o qual não tem autoridade para vincular ou gerar
obrigações para o PASSEI DIRETO, de modo que o(a) PRODUTOR(A)
compromete-se a não se apresentar como empregado, filiado, agente,
representante autorizado do PASSEI DIRETO ou pessoas, físicas ou jurídicas a ela
conexas.

10.5.1. Na medida em que as Partes reconhecem e declaram que o(a)
PRODUTOR(A) é profissional liberal, que produz e fornece Conteúdo de natureza
intelectual por conta própria e sem exclusividade ao PASSEI DIRETO, não se
estabelecendo, portanto, qualquer vínculo empregatício entre o(a) PRODUTOR(A)
e o PASSEI DIRETO, restam, portanto, descabíveis quaisquer processos
administrativos ou judiciais, principalmente reclamações trabalhistas, que sejam
eventualmente instaurados ou ajuizados pelo(a) PRODUTOR(A) contra o PASSEI
DIRETO com o objetivo de reconhecimento de vínculo trabalhista entre o(a)
PRODUTOR(A) e o PASSEI DIRETO, ainda que a demanda em questão ocorra
após a rescisão, suspensão ou término da Parceria entre as Partes.

10.5.2. Nos termos desta Cláusula, em sendo ajuizada reclamação
trabalhista em face do PASSEI DIRETO, esta poderá reter o Pagamento de
quaisquer quantias devidas ao(à) PRODUTOR(A) para compensar os respectivos
débitos.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Estas Condições Gerais, 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.

11.2. O(A) PRODUTOR(A) somente poderá ceder e transferir, total ou
parcialmente, os Termos e Políticas, ou quaisquer direitos decorrentes destes,
mediante a prévia autorização por escrito do PASSEI DIRETO.

11.3. Sem a necessidade de qualquer autorização prévia por escrito do(a)
PRODUTOR(A), o PASSEI DIRETO poderá ceder e transferir a empresas afiliadas
seus direitos no âmbito do Programa de Parceria ou quaisquer direitos, obrigações
ou responsabilidades decorrentes deste – o que inclui, mas não se limita a, dados
do(a) PRODUTOR(A) ou do(a) INTERVENIENTE ANUENTE, ou fornecidos por
estes, necessários à correta prestação dos serviços e informações confidenciais.
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11.3.1. Para os propósitos do presente Contrato, consideram-se empresa afiliadas
qualquer entidade que, direta ou indiretamente, seja controlada por controle ou
esteja sob controle comum do PASSEI DIRETO.

11.4. As Partes são contratantes independentes, não resultando os Termos e
Políticas na criação de qualquer sociedade, franquia, representação de vendas ou
relações que não as expressamente previstas em tais instrumentos.

11.5. A tolerância ou o não exercício, por qualquer das Partes, de quaisquer
direitos a ela assegurados nos Termos e Políticas 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.

11.6. O PASSEI DIRETO poderá descontinuar a disponibilidade do Conteúdo
do(a) PRODUTOR(A) a qualquer momento.

11.7. Caso qualquer uma das cláusulas e condições dos Termos e Políticas 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.

11.8. Qualquer comunicação entre as Partes se dará através da Central de Ajuda
ou por carta com aviso de recebimento, sendo o endereço físico do PASSEI
DIRETO presente no preâmbulo deste termo, já os dados do(a) PRODUTOR(A)
são aqueles informados no momento do cadastro no Programa de Produtores.

11.9. Quaisquer alterações nas informações acima, 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.

12. DECLARAÇÕES FINAIS E FORO

12.1. As Partes declaram e garantem que: (i) têm plenos poderes e autoridade
para celebrar este Termo e cumprir com as obrigações aqui fixadas; (ii) não
celebraram e, ao menos durante a vigência deste Termo, não celebrarão nenhum
acordo que as impeça de cumprir com o aqui disposto; e (iii) observarão todas as
leis aplicáveis no cumprimento deste Termo, bem como os Termos e Políticas do
PASSEI DIRETO, quando aplicáveis.

12.2. As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo como competente para
dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Termo, à exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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Eu declaro que li e estou de acordo com as previsões destes TERMOS E
CONDIÇÕES GERAIS PARA O PROGRAMA DE PARCERIA COM
PRODUTORES.
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