TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
Última revisão: 15 de junho de 2017

Bem vindo à Crowd! Estes são os termos que determinarão nossa relação.
Antes fazer parte da Comunidade Crowd e utilizar a Plataforma Crowd, é necessário que
você leia, entenda e concorde com estes termos.
1. Objeto
1.1. A Crowd é uma plataforma on-line hospedada sob o domínio “crowd.br.com” de
propriedade da Crowd, e disponível através da URL http://www.crowd.br.com
(“Crowd” ou “Plataforma”).
1.2. Os serviços disponibilizados através da Plataforma têm por finalidade oferecer um
sistema de contratação de projetos de marketing e comunicação (“Projetos”),
conectando clientes (“Clientes”) e seus funcionários ou prepostos (“Usuários) a
prestadores autônomos (“Profissionais”) de tais serviços, que por sua vez são sócios
de empresas ou são registrados como microempreendedores individuais
(“Empresas”), previamente cadastrados na Plataforma (“Serviços”).
1.3. Dessa forma, os Serviços prestados pela Crowd a seus Clientes, Usuários,
Profissionais, e Empresas incluem (i) a disponibilização da Plataforma, viabilizando
o acesso e uso individuais de todas suas funcionalidades; (ii) agenciamento,
recebimento por conta e ordem de terceiros; (iii) cobrança e gestão de pagamentos a
serem realizados pelos Clientes às Empresas; e (iv) manutenção e suporte
adequado para uso da Plataforma e assessoramento remoto para utilização da
Plataforma.
1.3.1.

Os elementos e/ou ferramentas encontrados na Plataforma estão sujeitos aos
direitos de propriedade intelectual conforme as leis brasileiras, tratados e
convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Apenas a título
exemplificativo, entendem-se como tais: textos, softwares, scripts, imagens
gráficas, fotos, sons, músicas, vídeos, recursos interativos e similares, marcas,
marcas de serviços, logotipos e “look and feel”, entre outros, pertencendo de
forma exclusiva à Crowd.

1.3.2.

Os Profissionais, Empresas, Clientes e Usuários 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 a direitos de propriedade
intelectual de terceiros.
2. Cadastro
2.1. A pessoa física e jurídica que, desde que devidamente habilitada e a seu único e
exclusivo critério tiver interesse em utilizar a Plataforma poderá se cadastrar
informando todos os dados necessários à perfeita conclusão do cadastro e posterior
validação, conforme disposições a seguir:
2.1.1.

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 anteriormente da
Plataforma.
2.1.1.1 Embora Profissionais e Empresas possam se cadastrar na Plataforma
livremente, o Profissional deverá indicar e cadastrar Empresa de que seja
sócio, com CNPJ válido para que seja realizada a conclusão do cadastro,
aceitação dos projetos e adesão à Política de Remuneração, estabelecida no
item 9 abaixo.
2.1.1.2. A Crowd poderá, a seu único e exclusivo critério, não aprovar, ou
cancelar, o cadastro de Profissional, Empresa, Cliente e Usuário.

2.1.2.

Veracidade dos dados: é de responsabilidade do Profissional, Empresa, Cliente
e Usuário cadastrados na Plataforma a veracidade/regularidade dos
documentos e informações apresentados no cadastro, não sendo a Crowd em
qualquer hipótese responsável direta ou indiretamente por qualquer ato do
Profissional, Empresa, Cliente e Usuário cadastrados, incluindo ilícito praticado
com relação a eventual fraude.

2.1.3.

Cadastro único: é vedada a criação de mais de um cadastro em um mesmo
perfil por Profissional, Empresa, Cliente ou Usuário. Em caso de multiplicidade
de cadastros elaborados pela mesma pessoa física ou jurídica, a Crowd
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.

2.1.4.

Termo de Uso: ao se cadastrar na Plataforma, Profissional, Empresa, Cliente e
Usuário terão aceitado, sem qualquer ressalva, todo o conteúdo disposto neste
Termo.

2.1.5.

Documentos adicionais: ao aderir à Plataforma, os Profissionais, Empresas,
Clientes e Usuários se comprometem a disponibilizar no prazo de 05 (cinco)
dias, contados a partir da requisição, quaisquer dados adicionais e documentos
que possam ser solicitados pela Crowd, sob pena de terem suas inscrições
não aprovadas.

2.1.6.

Acesso à conta: Profissional, Empresa, Cliente e Usuário acessarão 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.
2.1.6.1. Profissional, Empresa, Cliente e Usuário se comprometem a notificar
a Crowd imediatamente, por meio dos canais de contato mantidos na
Plataforma, a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta.
Profissional, Empresa, Cliente e Usuário cadastrados serão os únicos
responsáveis pelas operações efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso
será possível apenas mediante a utilização de senha de seu exclusivo
conhecimento.

2.1.7.

Proteção dos dados: para a perfeita prestação dos Serviços, a Crowd precisa
coletar, armazenar, transmitir e/ou disponibilizar aos Clientes, Usuários,
Profissionais e Empresas os dados e informações fornecidos por estes no
momento de seus cadastros. Assim, as informações cadastradas pelos
Clientes, Usuários, Profissionais e Empresas poderão ser repassadas às partes
relacionadas ao Projeto.
2.1.7.1. Tanto o Profissional e a Empresa quanto o Cliente e Usuário
declaram estar cientes de que a eventual utilização de seus dados por
terceiros, ainda que indevida ou que de alguma forma lhe traga prejuízo, não
acarretará qualquer tipo de responsabilização por parte da Crowd, devendo
eventuais medidas serem tomadas diretamente contra o terceiro.
2.1.7.2. A Crowd 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.

3. Capacidade e veracidade das competências e Serviços ofertados
3.1. Ao incluir os serviços para contratação por Clientes na Plataforma, presume-se
averacidade das informações disponibilizadas pelos Profissionais e Empresas, bem
como que esses possuem a capacidade técnica necessária para realizar os Projetos
e a disponibilidade para efetuar sua entrega no prazo combinado com os Clientes e
Usuários, estando a Crowd isenta de qualquer responsabilidade neste sentido.

4. Condições de prestação de serviços
4.1. Cada serviço é contratado diretamente pelo Cliente de forma independente, sem que
a Crowd participe da negociação entre Usuário e Profissional para a prestação de
serviço referente ao Projeto e das condições estipuladas pelas partes.
4.2. Tanto Cliente e/ou Usuário quanto Profissional e/ou Empresa têm plena ciência de
que a Crowd não é responsável pelas negociações realizadas pelas partes no
ambiente da Plataforma, tampouco por negociações realizadas fora do ambiente da
Plataforma mesmo que o primeiro contato entre as partes tenha ocorrido por meio da
Crowd. Nesse sentido, Cliente, Usuário, Profissional e Empresa eximem a Crowd
de qualquer responsabilidade advinda da negociação viabilizada pela Plataforma
realizada pelas partes.
4.2.1.

A negociação entre Cliente, Usuário, Profissional e Empresa não gera qualquer
vínculo entre as partes ou expectativa de contratação dos serviços ofertados
pelo Profissional.

5. Responsabilidade pelos serviços prestados
5.1. O Profissional e/ou a Empresa e o Cliente reconhecem neste ato, conforme
aplicável, que a Crowd não possui qualquer responsabilidade pelo serviço ou pela
conduta das partes envolvidas, incluindo a relação entre o Cliente e o Profissional
e/ou Empresa através da Plataforma. A Crowd apenas permite que as partes se
aproximem de forma que o Cliente possa contratar diretamente o Profissional e/ou
Empresa para realização dos Projetos, sob única e exclusiva responsabilidade do
Profissional e/ou Empresa.
5.2. Assim, a Crowd não poderá ser responsabilizada pelo efetivo cumprimento das
obrigações assumidas pelo Profissional e/ou Empresa. Os Clientes reconhecem e
aceitam que, ao realizar negociações com Profissionais e Empresas por meio da

Plataforma, fazem-no por sua conta e risco, reconhecendo a Crowd como mero
fornecedor de serviços de disponibilização de Plataforma.
5.3. Em nenhum caso a Crowd será responsável pelo lucro cessante ou por qualquer
outro dano e/ou prejuízo que o Cliente possa sofrer devido às negociações
realizadas ou não realizadas por meio de Plataforma, decorrentes da conduta de
Profissionais e Empresas.
5.4. Clientes, Usuários, Profissionais e Empresas serão responsáveis pelo conteúdo da
comunicação realizada entre as partes, seja dentro ou fora do ambiente da
Plataforma, bem como estão cientes de que não poderão veicular, por meio dessa
comunicação, imagens, mensagens ou qualquer classe de conteúdo de cunho
pornográfico, pedófilo, racista, violento, ou ainda ofensivo à honra, à vida privada, à
imagem, à intimidade pessoal e familiar, ou de qualquer maneira ofensivo ou
contrário às leis, à ordem, à moral e aos bons costumes.
5.5. Caso um ou mais Clientes ou algum terceiro inicie qualquer tipo de reclamação ou
ação legal contra Profissional e/ou Empresa, todos e cada uma das partes
envolvidas nas reclamações ou ações eximem de toda responsabilidade a Crowd e
seus diretores, gerentes, empregados, agentes, operários, representantes e
procuradores.
6. Manutenção de qualidade
6.1. Com o intuito de manter a qualidade dos Serviços ofertados pela Plataforma,
Clientes, Usuários, Profissionais e Empresas, por meio deste Termo, aceitam ser
avaliados tanto por outros Clientes, Usuários, Profissionais e Empresas, conforme
aplicável, quanto pela Crowd.
6.2. A Crowd poderá, a seu exclusivo critério, cancelar ou bloquear o acesso de Clientes,
Usuários, Profissionais e Empresas da Plataforma, cujas avaliações não sejam
satisfatórias, sem que seja devida qualquer indenização a este Cliente, Usuário,
Profissional ou Empresa.
6.3. As avaliações realizadas por Clientes, Usuários, Profissionais e Empresas serão
públicas e divulgadas no ambiente da Plataforma para os demais Clientes, Usuários,
Profissionais e Empresas cadastrados na Plataforma.
6.4. A Crowd poderá, a seu exclusivo critério, excluir avaliações de Clientes, Usuários,
Profissionais e Empresas da Plataforma.

6.5. Clientes, Usuários, Profissionais e Empresas serão responsáveis pelo conteúdo da
avaliação realizada no ambiente da Plataforma e não poderão, por meio dessa
avaliação, veicular imagens, mensagens ou qualquer classe de conteúdo de cunho
pornográfico, pedófilo, racista, violento, ou ainda ofensivo à honra, à vida privada, à
imagem, à intimidade pessoal e familiar, ou de qualquer maneira ofensivo ou
contrário às leis, à ordem, à moral e aos bons costumes.
6.6. A Crowd se exime de qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos decorrentes
da falta de veracidade do conteúdo de avaliação postada por Clientes, Usuários,
Profissionais e Empresas na Plataforma.
6.7. Na hipótese em que Cliente, Usuário, Profissional ou Empresa considere que
existam fatos ou circunstâncias que indiquem inverdade no conteúdo da avaliação
postada na Plataforma, deverá enviar uma comunicação à Crowd, por meio dos
canais de comunicação disponíveis na Plataforma, especificando fatos ou
circunstâncias que revelem o caráter inverídico da avaliação.
7. Práticas vedadas (conteúdo proibido)
7.1. Está proibida a veiculação de anúncios de projetos e serviços ilegais de acordo com
a legislação vigente, bem como a veicular de imagens, mensagens ou qualquer
classe de conteúdo de cunho pornográfico, pedófilo, racista, violento, ou ainda
ofensivo à honra, à vida privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar, ou de
qualquer maneira ofensivo a terceiros. A Crowd excluirá, unilateralmente e sem
qualquer comunicação prévia, aquele Cliente e/ou Usuário que desrespeitar as
regras contidas neste item.
7.2. Os Profissionais, Empresas, Clientes e Usuários não poderão: (i) Obter, guardar,
divulgar, comercializar e/ou utilizar dados pessoais sobre outros Profissionais,
Empresas, Clientes e Usuários para fins comerciais ou ilícitos; (ii) Usar meios
automáticos, incluindo spiders, robôs, crawlers, ferramentas de captação de dados
ou similares para baixar dados do site (exceto ferramentas de busca na Internet e
arquivos públicos não comerciais); (iii) Burlar, ou tentar burlar, de qualquer forma que
seja, o sistema, mecanismo e/ou a Plataforma.
8. Assinatura da Plataforma
8.1. Para ter acesso à Plataforma e usufruir de seus Serviços, os Clientes deverão pagar
à Crowd uma assinatura mensal (“Assinatura”) de acordo com os tipos de plano e
suas respectivas características descritos abaixo (“Plano”):

- Plano TOP - oferece cadastramento ilimitado de Usuários na Plataforma e um
gerente de contas compartilhado para suporte e orientação na utilização;
- Plano PRO - oferece cadastramento de até 05 (cinco) Usuários na Plataforma;
- Plano ONE - oferece cadastramento de 01 (um) Usuário na Plataforma.
- Plano START – oferece cadastramento de 01 (um) Usuário na Plataforma, sem
possibilidade de acesso às informações dos Profissionais e Empresas
cadastrados na Plataforma, e somente poderá contratar profissional que ainda
não trabalhou para a Crowd.
8.1.1.

Os valores de contratação dos Planos referidos no item 8.1., bem como todas
as condições de referidos Planos poderão ser encontrados em
https://www.crowd.br.com/contratar-freelancers .

8.2. Os Clientes podem optar por alterar de Plano a qualquer momento e a seu exclusivo
critério, bastando, neste caso, solicitar à Crowd a troca de Plano. Nesse caso, a
cobrança será proporcional, correspondente ao valor de cada Plano pelo período
utilizado.
8.3. A Crowd poderá, a seu exclusivo critério, oferecer descontos e/ou quaisquer outras
condições comerciais especiais a Clientes específicos, bem como a novos Clientes
para incentivar a adesão aos Planos oferecidos por meio da Plataforma.

8.4. Os Clientes estão cientes que, no caso de não pagamento da Assinatura pelo prazo
de 05 (cinco) dias, a Crowd poderá aplicar sanções de acesso à Plataforma ao
Cliente e Usuários até que o pagamento seja efetuado.
9. Política de Remuneração dos Projetos
9.1. Como pré-requisito para adesão à política de remuneração da Plataforma, o
Profissional deverá cadastrar Empresa de que seja sócio, que se responsabilizará
pela realização dos Projetos e emissão de nota fiscal. Nesse sentido, a Crowd, a
seu exclusivo critério, poderá solicitar os seguintes documentos, para comprovação
da regularidade da Empresa, na forma atualmente exigida pela legislação vigente:
CNPJ válido com CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) compatível
com os serviços prestados, além de outros documentos que poderão ser solicitados
a qualquer tempo pela Crowd.
9.2. As partes reconhecem e expressamente concordam que a Crowd, ao realizar
serviços de agenciamento, receberá, por conta e ordem de terceiros, os pagamentos
a serem realizados pelos Clientes às Empresas, e que os valores somente serão

disponibilizados às Empresas após a aceitação dos Projetos pelos Clientes, sendo
que a Crowd não será responsável, de nenhuma forma, pela intermediação de
discussões que possam existir entre o Cliente e a Empresa quanto à finalização e
adequação dos Projetos.
9.3. Resta pactuado entre as partes que, em decorrência dos Serviços prestados pela
Crowd, será descontado um valor percentual de 8% (oito porcento) sobre o valor
total da ordem de serviço referente ao Projeto contratado (“Comissão Crowd”).
9.4. A Crowd efetuará quinzenalmente as cobranças dos Clientes relativas aos Projetos
concluídos e repassará às Empresas conforme procedimento descrito abaixo:
9.4.1.

A Empresa deverá encaminhar à Crowd as notas fiscais correspondentes,
emitidas contra o Cliente e aos cuidados da Crowd, até 05 (cinco) dias corridos
do término do período de faturamento. Por exemplo, para Projetos concluídos
na primeira quinzena do mês, ou seja, até o dia 15, a Empresa deverá
encaminhar a nota fiscal aos cuidados da Crowd até o dia 20, e para Projetos
concluídos na segunda quinzena, as notas fiscais deverão ser encaminhadas
até dia 05 do mês subsequente.

9.4.2.

A Crowd reunirá as notas fiscais da Empresa, adicionará a sua Nota Fiscal
relativa à Comissão Crowd e enviará aos respectivos Clientes todo dia 05 e 20
de cada mês.

9.4.3.

Os Clientes deverão efetuar o pagamento das notas fiscais encaminhadas pela
Crowd em até 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento de referidas
notas fiscais.

9.4.4.

A Crowd fará o repasse às Empresas dos valores efetivamente recebidos dos
Clientes até o dia 30, para Projetos concluídos na primeira quinzena do mês, e
até o dia 15, para Projetos concluídos na segunda semana do mês, desde que
atendidos os prazos ora estipulados.

9.5. Em caso de envio das notas fiscais pelas Empresa à Crowd fora do prazo estipulado
no item 9.4.1. acima, tais notas fiscais serão encaminhadas ao Clientes para
pagamento no período de faturamento subsequente, respeitando os prazos do novo
período de faturamento.
9.6. As partes atestam estar cientes de que, no caso de ocorrerem ajustes durante ou
mesmo depois da conclusão do Projeto, a Comissão Crowd será recalculada tendo
em vista o valor total faturado pelo Projeto.

9.6.1.

Para fins de formalização e comprovação dos serviços contratados referentes
aos Projetos, as informações da negociação realizada entre Usuários e
Profissionais por meio do sistema de comunicação disponível na Plataforma
serão armazenadas pela Crowd.

9.6.2.

No momento da contratação dos serviços pelo Cliente e/ou Usuário, as
informações armazenadas, conforme disposto na Cláusula 9.6.1., gerarão uma
ordem de serviço (“Ordem de Serviço”), que será indicada por um número de
identificação para acompanhamento pelas partes dos serviços relacionados ao
Projeto.

9.6.3.

Todos os entendimentos adicionais realizados entre Usuários e Profissionais
por meio do sistema de comunicação disponível na Plataforma farão parte da
respectiva Ordem de Serviço.

9.7. A Crowd não se responsabiliza por atrasos no pagamento por parte dos Clientes.
9.8. Os Clientes estão cientes de que, no caso de atrasos nos pagamentos dos Projetos,
a Crowd poderá aplicar sanções de acesso à Plataforma ao Cliente e Usuários.
9.9. A Crowd não se responsabiliza pelas obrigações tributárias que recaiam sobre os
serviços prestados pelos Profissionais e Empresas. Assim, o pagamento somente
será liberado para a Empresa mediante emissão de nota fiscal e a Empresa, nos
moldes da lei vigente, responsabilizar-se-á pelo cumprimento da integralidade das
obrigações oriundas de suas atividades, notadamente aquelas relativas à quitação
dos tributos incidentes.
9.10. Todos os tributos devidos atualmente ou no futuro em decorrência das relações
contratuais previstas neste Termo deverão ser pagos pela Parte responsável por tal
pagamento de acordo com a legislação tributária aplicável. A Parte responsável pelo
pagamento de um determinado tributo deverá também obrigar-se a isentar a outra
Parte de quaisquer obrigações, reclamações e reivindicações de qualquer tipo
relacionadas ao referido tributo.
10. Inexistência de vínculo trabalhista
10.1. Como profissional independente e que adere à Plataforma Crowd por sua única e
exclusiva vontade, o Profissional atesta que a Plataforma e suas ferramentas não
são essenciais para o desenvolvimento de suas atividades econômicas e que não há
qualquer relação hierárquica, de dependência, subordinação ou trabalhista entre o

Profissional e a Crowd e/ou seus Clientes, podendo prestar livremente e sem
ingerência da Crowd os seus serviços, inclusive podendo livremente prestar
serviços fora da Plataforma, para quem desejar prestar, não havendo exclusividade.
10.2. As partes têm total ciência de que a relação entre elas não possui nenhuma das
características previstas em lei para reconhecimento do vínculo empregatício,
tratando-se de relação estritamente cível de prestação de serviços pela Crowd em
favor do Profissional conforme a conveniência do Profissional com relação aos
Serviços.
10.3. As partes declaram ter plena ciência de que a Plataforma não tem a função de
descaracterizar relações de emprego entre Profissionais e Clientes, tampouco os
Clientes deverão se utilizar da Plataforma para burlar a legislação trabalhista
vigente.
10.4. A Crowd, a seu exclusivo critério, poderá deixar de intermediar relações entre
Clientes e Profissionais, caso entenda que tais Clientes estejam utilizando a
Plataforma para ocultar relações de vínculo trabalhista com os Profissionais, bem
como para para se esquivar do cumprimento de obrigações trabalhistas.
10.5. As partes deste Termo são independentes entre si e cada uma é inteiramente
responsável pelos seus custos operacionais, despesas, taxas, contribuições e
impostos relativos à manutenção de sua empresa e atividade.
10.6. Os Clientes desde já se comprometem a, em caso de ocorrência de ação trabalhista
contra a Crowd ajuizada por Profissionais contratados nos termos ora acordados,
intervir no processo requerendo a exclusão da Crowd da lide e, em caso de
insucesso, compromete-se a assisti-la, nos termos da legislação vigente, a fim de
alegar e esclarecer a total isenção de responsabilidade da Crowd sobre a relação
entre Clientes e Profissionais.
10.7. Sem prejuízo do disposto na item 10.6. acima, caso a Crowd seja compelida a pagar
indenizações, condenações trabalhistas e/ou multas relacionadas aos Profissionais
contratados pelos Clientes por meio da Plataforma, ficam os Clientes obrigados a
reembolsá-la integralmente por todas as despesas a esse respeito, inclusive custas
e honorários advocatícios.
11. Rescisão Contratual

11.1. Resta pactuado entre as partes que este Termo poderá ser rescindido nas seguintes
hipóteses sem que seja devido ao Profissional, Empresa ou Cliente qualquer valor
adicional:
11.1.1. se identificada qualquer violação legal e/ou às disposições deste Termo;
11.1.2. se identificada a prática de atos fraudulentos através do uso da Plataforma
Crowd, de forma direta ou indireta;
11.1.3. se o Profissional, e Empresa ou o Cliente causar algum dano direto ou indireto
à Crowd ou a terceiros;
11.1.4. em outras hipóteses, caso a Crowd entenda necessário, por violação de
normas jurídicas, incompatibilidade com a política da Plataforma, entre outras,
a exclusivo critério da Crowd; e
11.1.5. a qualquer momento e por qualquer das partes, sem ônus, sem necessidade de
justificativa e/ou de aviso prévio, desde que não existam serviços pendentes de
entrega.
11.2. Resta ciente o Profissional e a Empresa que, no caso de rescisão contratual, os
pagamentos devidos pelos serviços prestados até o momento da rescisão serão
pagos nos prazos estabelecidos no item 9.4.
12. Confidencialidade
12.1.

O Profissional e a Empresa comprometem-se a manter em mais absoluto sigilo
qualquer informação a que tiver acesso em virtude do presente Termo, obrigandose a utilizar estas informações exclusivamente para a consecução dos serviços
relacionados ao Projeto, sob pena de arcar com perdas e danos a que der causa,
por infringência destas disposições, sem prejuízo de eventual aplicação de multa
não compensatória no valor de 10 (dez) vezes o valor do Projeto. As obrigações
de sigilo e confidencialidade previstas neste Termo permanecerão em vigor após
o término da relação contratual entre as partes.

12.1.1. Os Profissionais e as Empresas ainda se comprometem a manter em mais
absoluto sigilo quaisquer informações fornecidas pelos Clientes e/ou Usuários
em razão de negociação prévia a eventual contratação dos serviços
relacionados aos Projetos. As obrigações de sigilo e confidencialidade ora
previstas permanecerão em vigor, por tempo indeterminado, mesmo que não

ocorra a contratação do Profissional pelo Cliente e/ou Usuário para referido
Projeto.
12.2.

Toda e qualquer revelação das informações confidenciais em virtude deste Termo
e relacionadas aos Projetos não implicará, sob qualquer forma, cessão ou outorga
de licença de direitos de propriedade industrial ou intelectual, bem como outros
direitos de qualquer espécie sobre o uso ou a exploração das informações
confidenciais.

13. Direito de Imagem
13.1.

Ao incluir imagens ou vídeos em seus perfis na Plataforma, o Profissional, a
Empresa, o Cliente e o Usuário autorizam a Crowd a utilizar tais imagens ou
vídeos em peças publicitárias, cedendo o seu uso de forma irrestrita, não onerosa
e por prazo indeterminado. O Profissional, a Empresa, o Cliente e o Usuário
também autorizam a Crowd a alterar as imagens ou vídeos, inclusive, mas não se
limitando a, a cor, a resolução, a composição e o tamanho de tais imagens ou
vídeos.

13.2.

A Crowd poderá retirar da Plataforma publicações que contenham imagens que
não estejam de acordo com os Termos e as demais políticas de utilização da
Plataforma.

14. Propriedade Intelectual
14.1.

O Profissional e a Empresa garantem que todo conteúdo, texto, imagem, som,
tecnologia, voz, etc., disponibilizados por estes na Plataforma e/ou utilizados na
realização dos Projetos não interferem nem violam direitos de privacidade e de
propriedade intelectual de terceiros. A esse respeito, o Profissional, a Empresa, o
Cliente e o Usuário reconhecem neste ato, conforme aplicável, que a Crowd não
possui qualquer responsabilidade pelo conteúdo, imagem, som, tecnologia ou voz
utilizados pelas partes na consecução dos Projetos, sendo que, em nenhuma
hipótese, poderá ser responsabilizada por qualquer violação de direitos de
terceiros.

14.2.

O Profissional e a Empresa declaram estar cientes de que todas as marcas,
logomarcas, patentes, desenhos industriais, softwares, códigos, criações autorais,
invenções, modelos de utilidades (em suma, todas as figuras que possam ser
consideradas “propriedade intelectual ou industrial” ou segredo comercial)
(“Propriedade Intelectual”), bem como todos e quaisquer sinais distintivos
conteúdo, imagem, som, tecnologia, voz, etc. relacionadas aos serviços

relacionados aos Projetos a serem prestados aos Clientes serão de propriedade
exclusiva dos Clientes contratantes dos Serviços, após a realização do
pagamento acordado entre as partes.
14.3.

O Profissional e a Empresa reconhecem e declaram que todos os direitos e
informações eventualmente revelados pelos Clientes são de exclusiva titularidade
dos Clientes, sendo que a reprodução, edição, transformação, adaptação,
inclusão em base de dados, inclusão em outra obra artística e/ou audiovisual,
armazenamento em computador, retransmissão, comunicação ao público,
distribuição, locação, licença, cessão, venda ou qualquer outra modalidade de
utilização pelo Profissional e pela Empresa, no todo ou em Parte, com ou sem
intuito de lucro, são expressamente proibidas.

14.4.

Por este Termo, com a realização do pagamento pelo Cliente à Empresa, o
Profissional e a Empresa cedem aos Clientes, em caráter exclusivo, total,
definitivo, irrevogável e irretratável, todos os direitos autorais patrimoniais e
conexos relativos aos serviços relacionados aos Projetos prestados em razão
deste Termo. Os Clientes poderão, ao seu exclusivo critério, a qualquer título ou
pretexto, reproduzir, editar, transformar, adaptar, incluir em base de dados ou em
outras obras artística e/ou audiovisuais, distribuir, locar, licenciar, ceder, vender
ou utilizar de qualquer outra forma, no todo ou em Parte, e exercer todas as outras
faculdades inerentes ao exercício absoluto dos direitos autorais patrimoniais e
conexos ora cedidos.

14.5.

O Profissional e a Empresa compromem-se a, caso requisitados, assinar
quaisquer termos e/ou contratos que venham a ser solicitados pelos Clientes
quando da contratação para realização dos Projetos, especialmente, todos os
documentos necessários ao pleno exercício pelos Clientes dos direitos sobre o
resultado dos serviços relacionados aos Projetos, sob pena de retenção dos
valores devidos ao Profissional e à Empresa e sem que para isso seja necessária
qualquer remuneração adicional ao Profissional e à Empresa..

15. Considerações Finais
15.1.

Independentemente de qualquer notificação ao Profissional, Empresa, Cliente e
Usuário, a Crowd poderá modificar o teor do presente Termo e/ou da própria
Plataforma ou de qualquer parte dela, a qualquer momento e a seu exclusivo
critério, sem que caiba qualquer tipo de indenização.

15.2.

As modificações ao Termo entrarão em vigor na data da publicação em seu site
oficial e, ao continuar utilizando os Serviços prestados através da Plataforma
Crowd, o Profissional, Empresa, Cliente e Usuário automaticamente concordam e
se sujeitam aos novos termos do Termo de Uso.

15.3.

Este Termo e suas disposições não importam na criação de qualquer vínculo
trabalhista, societário, de parceria ou associativo entre a Crowd, Profissional,
Empresa, Clientes e Usuários, sendo excluídas quaisquer presunções de
solidariedade entre as partes no cumprimento de suas obrigações.

15.4.

O Profissional, a Empresa e os Clientes não poderão transferir, ceder ou onerar
os direitos e obrigações decorrentes deste Termo sem a anuência escrita da
Crowd.

15.5.

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.

15.6.

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.

15.7.

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.

