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Estes Termos e Condições de Uso (“Termos”) regulam a utilização, pelos Usuários, de plataforma 

virtual (“Plataforma Consenty” ou “Plataforma”) que permite a implementação de ferramenta para 

obter, de forma customizada, o consentimento dos seus visitantes para a coleta de cookies 

(“Ferramenta” ou “Consenty”). Os Serviços regulamentados por este instrumento são fornecidos 

pela Cubos Soluções em Tecnologia Ltda., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o 

nº. 18.571.767/0001-36 ao Usuário. 

Estes Termos contêm duas colunas, devendo ser consideradas, para os efeitos de vinculação 

jurídica, o conteúdo da coluna da esquerda, servindo todo o conteúdo da coluna da direita apenas 

para fins de facilitação da sua interpretação. 

 

1. DEFINIÇÕES IMPORTANTES. Para todos os efeitos, especialmente o de interpretação destes 

Termos, as expressões abaixo indicadas deverão ser entendidas com base nas seguintes definições: 

I – Conta: o perfil pessoal do Usuário, por meio do qual poderá imputar informações e fazer uso 

regular da Plataforma; 

II – Plataforma Consenty / Plataforma / Software: software de gestão do consentimento para a 

coleta e uso de cookies por meio do Consenty; 

III – Cubos: a empresa fornecedora da Plataforma Consenty; 

IV – Serviços: a disponibilização da Plataforma Consenty e a prestação de suporte técnico necessário 

à sua utilização; 

V – Usuário: pessoa natural ou jurídica presentada por um preposto que, cadastrados com login e 

senha, faz uso da Plataforma. 

VI – Consenty: ferramenta que pode ser implementada em plataforma virtual administratada pelo 

Usuário para obter o consentimento de forma customizada de seus Visitantes para coleta de 

cookies. 

VII – Plataforma do Usuário: plataforma virtual indicada pelo Usuário para implementar o Consenty. 

VIII – Visitante: pessoa que acessa a Plataforma do Usuário em que o Consenty será implementado. 

 

2. NATUREZA E EFICÁCIA DOS TERMOS.  

Ao fazer o cadastro na Plataforma ou, por qualquer 

meio, dela se utilizar, o Usuário concorda com estes 

Termos, que estabelecem as regras e procedimentos a 

serem observados no contexto da utilização do 

Software. Caso não concorde com as regras presentes 

nestes Termos, o Usuário não poderá acessar e utilizar 

a Plataforma, uma vez que o atendimento a elas é 

Ou, em outras palavras, 

O Usuário só poderá usar a 

Plataforma Consenty se concordar 

com todas as regras aqui previstas. 

 



 

condição essencial para que a Cubos possa prestar de 

forma satisfatória os Serviços.  

2.1. O Usuário declara ter capacidade jurídica para a 

prática dos atos civis, isto é, deve ser maior de 18 

(dezoito) anos ou emancipado, além de não estar 

submetido a nenhuma das causas incapacitantes 

previstas na lei civil, nem a curatela determinada pelo 

Poder Judiciário. Sendo o Usuário menor de 18 

(dezoito) anos, incapaz ou submetido a curatela, o 

responsável legal e/ou curador responderá pelos atos 

praticados em seu nome. Caso contrate os Serviços 

como presentante de uma pessoa jurídica, o Usuário 

declara ainda ter poderes para tanto, conforme 

previsão no ato constitutivo ou instrumento de 

mandato que lhe outorgue tais poderes. 

Ou, em outras palavras, 

O Usuário só pode usar a Plataforma 

Consenty se for maior de 18 (dezoito) 

anos ou emancipado e capaz de 

responder pelos seus próprios atos, 

bem como, se for o caso, ter poderes 

de representação da pessoa jurídica 

contratante da Plataforma.   

2.2. Estes Termos poderão ser alterados a qualquer 

momento, sem a necessidade de autorização prévia do 

Usuário, cabendo à Cubos apenas notificá-lo a respeito 

das modificações realizadas, por e-mail ou alerta na 

sua Conta. Tais alterações entrarão em vigor 

imediatamente após a publicação da versão atualizada 

dos Termos pela Cubos e a notificação do Usuário. Em 

todo caso, caberá sempre ao Usuário verificar 

periodicamente a ocorrência de atualizações no 

conteúdo deste documento, declarando desde já que 

tem conhecimento e aceita a possibilidade de os 

Termos serem modificados. 

Ou, em outras palavras, 

As regras previstas aqui podem ser 

alteradas pela Cubos a qualquer 

momento. Nesses casos, o Usuário 

receberá um aviso informando sobre 

a mudança e só deverá continuar 

usando a Plataforma se concordar 

com as novas condições. 

 

2.3. A Cubos poderá, sem necessidade de comunicação 

prévia, alterar as condições comerciais da utilização da 

Plataforma Consenty a qualquer momento e por 

qualquer motivo. Caso a alteração implique na 

negativa de acesso à Plataforma ou na instituição de 

planos remunerados de utilização, não será necessário 

o consentimento prévio do Usuário, cabendo à Cubos 

apenas o dever de informar previamente, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, que adotará 

tais medidas. 

Ou, em outras palavras, 

As condições comerciais previstas 

para o uso da Plataforma podem ser 

alteradas a qualquer momento. 

Quando a alteração implicar a 

instituição de planos pagos ou a 

interrupção da utilização da 

Plataforma, o Usuário será 

informado com pelo menos 30 dias 

de antecedência. 



 

2.4. Eventuais dúvidas, reclamações e demais 

comunicações relativas a estes Termos ou ao 

funcionamento e/ou uso da Plataforma devem ser 

dirigidas pelos meios nela indicados.  

 

Ou, em outras palavras, 

Se o Usuário quiser falar conosco 

sobre os presentes Termos, deve 

procurar o espaço indicado na 

Plataforma. 

 

3. LIMITES SUBJETIVOS DOS TERMOS.  

Estes Termos disciplinam as relações entre a Cubos e o 

Usuário no que diz respeito ao uso da Plataforma. 

3.1. A utilização da Plataforma pelo Usuário será de 

responsabilidade do Usuário, somente cabendo à 

Cubos o papel de orientar quanto à melhor e mais 

correta forma de utilizá-la, em conformidade com 

estes Termos. 

3.2. Não será de responsabilidade da Cubos qualquer 

relação estabelecida entre o Usuário e seus Visitantes, 

bem como os seus desdobramentos.  

 

Ou, em outras palavras, 

Neste documento, a Cubos somente 

regula a sua relação direta com o 

Usuário. Por isso, não se 

responsabiliza pela relação entre o 

Usuário e os Visitantes de sua própria 

plataforma virtual. 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.  

A Plataforma contém funcionalidades que permitem 

ao Usuário configurar e implementar o Consenty em 

sua própria plataforma, para realizar a gestão do 

consentimento para a coleta e retenção de cookies dos 

seus Visitantes, de forma customizada. 

Ou, em outras palavras, 

Por meio da Plataforma, o Usuário 

pode configurar o Consenty para 

implementá-lo em sua plataforma 

virtual. 

 

 

 

4.1. O Usuário poderá acessar de forma livre e gratuita 

a Plataforma, porém, para que usufruir dos Serviços 

deverá realizar cadastro prévio, a partir do qual será 

criada uma Conta individual. 

4.1.1. Cabe ao Usuário, ao realizar seu cadastro, 

informar corretamente os dados exigidos pela Cubos, 

comprometendo-se a inserir apenas informações 

verdadeiras e a informar a Cubos acerca de qualquer 

alteração do seu conteúdo. O Usuário responderá 

integralmente por eventuais imprecisões ou falsidades 

nos dados informados. 

Ou, em outras palavras, 

Para utilizar o Consenty, o Usuário 

deve realizar um cadastro e obter um 

login e uma senha. Os dados exigidos 

devem informados de forma correta, 

sob pena de comprometer a 

utilização da Plataforma. 

 



 

4.1.2. O Usuário é o único e exclusivo responsável pela 

exatidão, veracidade e atualização dos dados 

informados em seu cadastro, tanto aqueles que lhe 

digam respeito pessoalmente, quanto aqueles 

relativos a terceiros, concordando que eventuais 

divergências e/ou inconsistências desses dados 

poderão ocasionar a não validação da sua identidade, 

bem como o prejuízo do pleno funcionamento da 

Plataforma, o que poderá resultar em impedimento do 

acesso aos Serviços, como medida de segurança.  

4.1.3. O acesso à Plataforma e, em geral, aos Serviços, 

deverá ser realizado mediante login e senha individuais 

do Usuário, a quem caberá a preservação do sigilo de 

tais informações de acesso. 

4.1.4. O Usuário autoriza a Cubos a solicitar todos os 

documentos porventura necessários à comprovação 

da veracidade dos dados de cadastro informados, e 

ainda a fazer checagem por quaisquer outros meios. O 

fato de a Cubos eventualmente não solicitar tais 

documentos, nem realizar a checagem da veracidade 

dos dados informados, não exime o Usuário da 

responsabilidade prevista nesta cláusula. 

4.1.7. A Cubos poderá ainda, a seu critério e em 

conformidade com a Política de Privacidade vigente da 

Plataforma Consenty, requisitar do Usuário, a qualquer 

tempo durante a vigência destes Termos, outros 

documentos e/ou informações que julgar relevantes 

para a prestação dos Serviços. 

Ou, em outras palavras, 

A Cubos poderá solicitar documentos 

ou informações adicionais para 

checar a veracidade dos fatos. Mas 

vale o alerta: essa checagem também 

é de responsabilidade do Usuário. 

4.2. Após criar a Conta, o Usuário deverá informar o 

URL da plataforma em que pretende implementar o 

Consenty e, em seguida, a Cubos fará uma análise dos 

cookies utilizados pelo Usuário.  

4.3. Após a verificação, serão listados e categorizados, 

com base nos critérios indicados na Plataforma 

Consenty, os cookies que foram reconhecidos na 

Plataforma do Usuário. 

4.3.1. A Cubos adverte expressamente que a 

categorização indicada na Plataforma é meramente 

Ou, em outras palavras, 

Após criar o cadastro, é preciso 

indicar o URL da plataforma em que 

o Consenty será inserido, para que a 

Cubos identifique todos os tipos de 

cookies utilizados e os divida em 

categorias, o que o Usuário poderá 

alterar, sob sua responsabilidade. 

Também é de responsabilidade do 

Usuário a definição sobre a coleta ou 



 

sugestiva, conforme padrões de mercado, e não reflete 

necessariamente a realidade da atividade exercida 

pelo Usuário. Por essa razão, o Usuário deverá analisar 

detidamente tal categorização, sendo-lhe garantida 

ampla liberdade de alterar a categoria dos cookies 

encontrados, a seu exclusivo critério, e sob sua 

exclusiva responsabilidade perante os Visitantes por 

tais modificações e/ou acatamento das sugestões 

geradas na Plataforma. 

4.3.2. Cabe, ainda, ao Usuário avaliar a pertinência de 

oportunizar aos Visitantes da sua plataforma a outorga 

de consentimento para o uso de cookies, isentando a 

Cubos de qualquer responsabilidade pelas decisões 

tomadas a respeito dessa estratégia de tratamento de 

dados pessoais. 

não de consentimento dos Visitantes 

da sua plataforma quanto ao uso de 

cookies. 

4.4. Para implementar o Consenty em sua plataforma, 

o Usuário deverá obrigatoriamente realizar o upload 

de arquivo em formato PDF contendo a política de 

privacidade e, caso deseje, dos termos de uso da 

Plataforma do Usuário para serem disponibilizados no 

Consenty.  

Ou, em outras palavras, 

Para usar o Consenty, o Usuário deve 

fazer o upload do arquivo contendo a 

política de privacidade de sua 

plataforma e, se quiser, os termos de 

uso.  

4.5. O Usuário poderá ainda customizar o Consenty 

selecionando a posição e a cor de exibição na sua 

plataforma. 

4.6. Após finalizada a configuração, será 

disponibilizado ao Usuário um script que permitirá a 

implantação e validação do Consenty da Plataforma do 

Usuário. 

4.6. O Usuário, após a validação, poderá, mediante 

login e senha, a qualquer tempo, acessar a Plataforma 

e reconfigurar o seu Consenty. 

 

Ou, em outras palavras, 

O Usuário poderá, ainda, configurar a 

cor e posição do Consenty e, ao 

finalizar a customização, integrá-lo à 

sua plataforma. Mesmo após a 

integração, o Usuário poderá alterar 

as configurações do seu Consenty. 

5. REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO E 

RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.  

O Usuário é responsável por todos os atos praticados 

na utilização da Plataforma. Assim, responderá pelos 

atos a ela vinculados, competindo-lhe fazer cumprir 

estes Termos em sua integralidade. 

Ou, em outras palavras, 

O Usuário é responsável pelos seus 

próprios atos e de seus prepostos 

praticados no uso da Plataforma 

Consenty. Por isso, deve: zelar pelos 

seus dados, sobretudo login e senha; 



 

5.1. A Cubos não possui qualquer ingerência sobre o 

login e senha dos Usuários. Em hipótese alguma, essas 

informações poderão ser compartilhadas com 

terceiros, face ao risco que isso implica à segurança dos 

dados associados à Conta do Usuário. Assim, esse ato 

de compartilhamento será de exclusiva 

responsabilidade do Usuário, estando a Cubos 

completamente isenta de qualquer dever de reparar 

eventuais danos causados em decorrência de tal 

situação. 

5.1.1. Em caso de extravio da senha, o Usuário deverá 

de imediato solicitar à Cubos a sua alteração, pela 

Plataforma, para evitar quaisquer prejuízos em razão 

desse evento. 

5.2. O Usuário reconhece que há uma série de formas 

pelas quais a integridade da sua Conta pode estar sob 

risco, como, por exemplo, nos casos de acesso à 

Plataforma em um aparelho compartilhado ou pessoal, 

ou de acesso a links duvidosos que podem conter vírus 

e outras mazelas virtuais. Assim, fica estabelecido que 

o acesso à Plataforma deve ser feito sempre com 

cuidado e em dispositivos seguros e revestidos de 

instrumentos de proteção contra ações ilícitas de 

terceiros, pautado em uma orientação preventiva de 

danos. 

5.3. O Usuário se compromete a usar a Plataforma com 

intuito e fins lícitos, jamais promovendo atividades 

criminosas e/ou ilícitas em geral por meio do Software, 

mantendo a Cubos indene de qualquer 

responsabilidade por atos ilegais, difamatórios, 

discriminatórios, ofensivos, obscenos, injuriosos, 

caluniosos, violentos, que constituam ameaças ou 

assédios de qualquer natureza, ou, ainda, que, por 

qualquer outro meio, possam ferir direitos da 

personalidade, individuais, coletivos, fundamentais e 

humanos de terceiros, e que venham a ser praticados 

pelo Usuário. 

 

jamais utilizar a Plataforma para fins 

ilícitos; e não ofender ou discriminar 

qualquer pessoa, como, por 

exemplo, os colaboradores do 

suporte técnico, durante o uso do 

Software. 

E atenção: se os dados de acesso à 

Conta do Usuário (login e senha) 

forem extraviados, a Cubos deve ser 

contatada imediatamente! 

 



 

6. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA CUBOS.  

O Usuário se declara ciente de que a Cubos não possui 

qualquer ingerência na relação entre o Usuário e seus 

Visitantes. Assim, fica estabelecido que a Cubos não 

será responsabilizada por qualquer dano causado aos 

Visitantes, inclusive em relação ao tratamento dos seus 

dados coletados pelo Usuário e a toda a governança de 

dados pessoais realizada pelo Usuário, o que inclui, 

mas não se limita a: categorização dos cookies 

utilizados na Plataforma do Usuário e definição das 

bases legais do tratamento de dados pessoais.  

Ou, em outras palavras, 

A Cubos apenas se responsabiliza por 

implementar o Consenty na 

plataforma virtual indicada. Assim, o 

Usuário é o único responsável 

perante os seus Visitantes.  

 

6.1. A Cubos não assegura que a Plataforma funcionará 

em qualquer equipamento ou dispositivo, cabendo ao 

Usuário adquirir e atualizar os equipamentos e 

dispositivos aptos e necessários para acessá-la e utilizá-

la.  

6.2. Cabe ao Usuário providenciar e custear os acessos 

à internet e aos dispositivos necessários ao uso do 

Software ou de alguma de suas funcionalidades, bem 

como custear as despesas referentes a tais acessos. A 

Cubos não se responsabiliza por falhas na conexão do 

Usuário. 

6.3. A Cubos não responde pelos prejuízos sofridos 

pelo Usuário em razão de falhas de seus equipamentos 

ou de operação de suas redes, nem por eventuais 

bloqueios de acesso, ou obstáculos às operações, 

decorrentes da desatualização das configurações de 

acesso e permissões de utilização dos Usuários, 

cabendo ao Usuário atualizar esses dados sempre que 

preciso. 

6.4. A Cubos não se responsabiliza por prejuízos 

decorrentes da violação das medidas de segurança 

adotadas por terceiros que utilizem as redes públicas 

ou a internet, subvertendo os sistemas de segurança 

para acessar as informações do Usuário.  

6.5. A Plataforma, assim como o Consenty, poderão 

estar sujeitos a interferências, mau funcionamento 

e/ou atrasos inerentes ao uso da internet e de 

Ou, em outras palavras, 

O Usuário deve ter em mente que a 

internet ou o aparelho escolhido para 

acessar a Plataforma pode 

influenciar no seu desempenho. Por 

isso, deve escolher com cuidado por 

quais meios será feito o acesso, para 

evitar prejuízos, uma vez que, nesses 

casos, a Cubos não será responsável 

por prejuízos sofridos. 

Além disso, o Usuário deve ter em 

conta que podem acontecer falhas 

inerentes ao funcionamento da 

Plataforma, mas a Cubos buscará 

restabelecê-lo com a maior 

brevidade possível. 



 

comunicações eletrônicas, e o Usuário declara que tem 

conhecimento desses riscos, bem como que esses 

fatores poderão afetar de algum modo a fruição dos 

Serviços, sem que lhe seja devida qualquer indenização 

por eventuais prejuízos, de qualquer natureza, que 

venha a sofrer, a exemplo de, mas não se limitando a: 

danos materiais, lucros cessantes, perda de uma 

chance, danos morais etc.  

   

7. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS.  

A Cubos se compromete a realizar os tratamentos de 

dados pessoais do Usuário em respeito à Lei Geral de 

Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), ao Marco Civil da 

Internet (Lei 12.965/2014) e às demais leis brasileiras 

relacionadas à proteção dos dados pessoais, tudo nos 

termos da Política de Privacidade da Plataforma, 

disponível nos seus ambientes institucionais. Neste 

ato, o Usuário declara ter ciência do conteúdo de tal 

Política de Privacidade, sem que tenha qualquer 

ressalva a opor quanto ao seu conteúdo.  

 

Ou, em outras palavras, 

Todos os dados informados na 

Plataforma serão tratados conforme 

determinam as leis brasileiras e a 

Política de Privacidade da Plataforma 

Consenty. Por isso, o Usuário deve 

tomar conhecimento do conteúdo 

desses documentos e, se tiver 

qualquer discordância, deixar de 

utilizar a Plataforma.  

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

A Plataforma e todos os direitos sobre ela são de 

propriedade da Cubos e assim permanecerão. 

8.1. É vedado ao Usuário, sob pena de 

responsabilidade por qualquer prejuízo causado nesse 

sentido: 

I - criar trabalhos derivados baseados nos Serviços; 

II - copiar ou exibir para terceiros o conteúdo e layout 

da Plataforma, ou mesmo reproduzir qualquer parte 

ou conteúdo das suas páginas, para quaisquer fins 

(ainda que não econômicos), sem autorização expressa 

e escrita da Cubos; e 

III - realizar engenharia reversa dos Serviços. 

Ou, em outras palavras, 

A Plataforma é de propriedade 

intelectual da Cubos. Por isso, o 

Usuário não poderá realizar qualquer 

cópia, alteração do conteúdo ou do 

layout, nem engenharia reversa dos 

Serviços. 

8.2. A Plataforma poderá ser atualizada ou alterada a 

qualquer tempo, a critério da Cubos. Caso haja 

qualquer alteração em relação às suas especificações 

técnicas, que imponha uma alteração na metodologia 

Ou, em outras palavras, 

A Cubos pode alterar a Plataforma a 

qualquer momento, inclusive suas 



 

de sua utilização, o Usuário será informado por e-mail 

ou por alerta na Conta. As alterações realizadas 

poderão inclusive interferir nas funcionalidades 

ofertadas na Plataforma, conforme disposto adiante 

nestes Termos. 

 

especificações técnicas e 

funcionalidades. 

9. CONDIÇÕES COMERCIAIS DOS SERVIÇOS.  

O Usuário declara ciência e concorda que, embora 

atualmente os Serviços sejam disponibilizados de 

forma gratuita pela Cubos, esta se reserva no direito 

de, a qualquer tempo, alterar a política de uso, 

descontinuar a Plataforma ou estabelecer planos 

remunerados de utilização, sem a necessidade de 

anuência prévia, cabendo-lhe apenas o dever de 

informar previamente a ação que adotará com relação 

aos itens correspondentes com antecedência de 30 

(trinta) dias, após o que, caso o Usuário não concorde 

com as condições fixadas, terá a sua Conta encerrada e 

ficará impedido de usufruir dos Serviços. Não há, pois, 

qualquer expectativa do Usuário de manutenção do 

uso da Plataforma, nem da sua gratuidade. 

 

Ou, em outras palavras, 

Apesar de a Plataforma atualmente 

ser gratuita, a Cubos pode instituir 

planos pagos, ou até interromper os 

seus serviços, desde que te avise no 

mínimo 30 dias antes. Na hipótese da 

implantação de planos pagos, o 

Usuário que não aceitar as novas 

condições poderá ter sua conta 

encerrada. 

10. CANCELAMENTO DA CONTA.  

O Usuário poderá cancelar a sua Conta a qualquer 

tempo, independentemente de prévio aviso, mediante 

solicitação realizada diretamente pela Plataforma, 

respeitado o prazo de vigência de eventual plano 

contratado, se for o caso.  

10.1. A Cubos, de seu lado, poderá encerrar a Conta do 

Usuário, ainda que sem motivo, a qualquer momento, 

mediante o envio de notificação com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. Tal notificação poderá ser 

enviada por e-mail ao Usuário, no endereço por si 

cadastrado. 

Ou, em outras palavras, 

O Usuário poderá solicitar o 

cancelamento da sua Conta 

diretamente na Plataforma. A Cubos 

também poderá fazer o 

cancelamento, desde que avise com 

pelo menos 30 dias de antecedência.  

10.2. Será considerado motivo justo para a resolução 

imediata destes Termos, por parte da Cubos, a 

utilização indevida da Plataforma pelo Usuário, bem 

Ou, em outras palavras, 

Se o Usuário violar alguma regra 

destes Termos ou a legislação 

brasileira, além de responder por 



 

como a violação das regras previstas nestes Termos 

e/ou na legislação brasileira.  

10.3. O cancelamento da Conta nesta hipótese não 

confere ao Usuário o direito de receber multas, 

indenizações ou qualquer outro valor, ficando 

ressalvado o direito da Cubos de ser indenizada por 

quaisquer danos que tenha sofrido por conta da 

conduta ilícita do Usuário. 

 

eventual conduta ilícita, sua Conta 

poderá ser cancelada a qualquer 

momento, sem que nada lhe seja 

devido por isso. 

11. NÃO REPÚDIO.  

O Usuário declara que está totalmente informado e 

que entende todas as cláusulas destes Termos. 

Igualmente, reconhece e concorda que é o único 

responsável por determinar, com base nas 

informações fornecidas nos ambientes institucionais 

da Plataforma Consenty, se esta é adequada e 

suficiente para os objetivos por si pretendidos. Assim, 

considerando que a Plataforma funcione dentro das 

especificações técnicas adequadas, conforme o 

disposto nestes Termos, o Usuário declara e afirma que 

a Cubos disponibiliza uma Plataforma segura, 

autêntica, aceitável para uso e compatível com o que 

foi exposto nos meios de comunicação institucional. 

 

Ou, em outras palavras, 

Ao aceitar estes Termos, o Usuário 

declara que entendeu o conteúdo de 

todas as regras nele previstas e 

reconhece que a Plataforma 

disponibilizada pela Cubos é segura e 

suficiente para cumprir os objetivos 

propostos e que se espera alcançar 

com o seu uso.  

12. DISPOSIÇÕES GERAIS.  

Estes Termos devem ser interpretados em conjunto 

com a Política de Privacidade da Plataforma Consenty, 

conforme referido acima. 

12.1. Caso a Cubos deixe de exigir o cumprimento 

pontual e integral de qualquer das obrigações 

decorrentes destes Termos, ou deixe de exercer 

qualquer direito ou faculdade que lhe seja atribuída, tal 

fato será interpretado como mera tolerância e não 

importará na renúncia dos direitos e faculdades não 

exercidos, nem em precedente, novação ou revogação 

de quaisquer cláusulas ou condições dos presentes 

Termos que, para todos os efeitos, continuarão em 

pleno vigor. 

 

 

 

 

Ou, em outras palavras, 

Caso a Cubos deixe de cobrar algum 

direito decorrente dos presentes 

termos, esse fato não pode ser 

considerado como renúncia a 

qualquer direito, mas apenas como 

um ato específico de liberalidade.  



 

12.2. Caso qualquer cláusula ou condição destes 

Termos seja, por qualquer razão, reputada inválida ou 

ineficaz, permanecerão plenamente válidas e 

vinculantes todas as cláusulas e condições restantes, 

gerando efeitos em sua máxima extensão, como forma 

de alcançar a vontade das partes. 

Ou, em outras palavras, 

Caso alguma cláusula destes termos 

seja invalidada, todas as outras 

permanecerão válidas e devem ser 

cumpridas. 

12.3. Fica, desde logo, assegurado à Cubos o direito de 

regresso proveniente do pagamento de indenizações 

judiciais e extrajudiciais cuja responsabilização decorra 

das atividades realizadas pelo Usuário na utilização da 

Plataforma, sendo igualmente assegurado o direito de 

denunciar a este a lide. 

Ou, em outras palavras, 

Se a Cubos for obrigada a pagar 

indenização por alguma conduta de 

sua responsabilidade, poderá cobrar 

do Usuário o valor pago à pessoa 

prejudicada ou apontá-lo como 

responsável no processo em que 

tiver sido acionada.  

12.4. Fica a Cubos autorizada a ceder a sua posição 

nestes Termos, desde que sem prejuízo à qualidade e 

ao escopo dos Serviços, independente de autorização 

prévia do Usuário. 

Ou, em outras palavras, 

A Cubos pode ser substituída nestes 

Termos por outra empresa, desde 

que não haja prejuízos à qualidade 

dos Serviços.  

 

13. LEI APLICÁVEL E FORO. 

Estes Termos serão regidos e interpretados 

exclusivamente de acordo com as leis do Brasil. 

Qualquer reclamação, conflito ou controvérsia que 

surgir destes Termos ou a eles seja relacionado, 

inclusive que diga respeito a sua validade, 

interpretação ou exequibilidade, será solucionada 

exclusivamente na jurisdição brasileira, elegendo-se 

especificamente o foro da Comarca de Salvador/BA, 

com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

Ou, em outras palavras, 

As regras previstas aqui devem ser 

interpretadas de acordo com a lei 

brasileira. Caso algum conflito 

relacionado a estes Termos perante o 

Poder Judiciário, o processo deverá 

ser ajuizado e julgado na cidade de 

Salvador/BA.   

* * * 


