TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO SITE
Estes Termos e Condições Gerais aplicam-se ao uso dos serviços oferecidos pela
EDITORA VERDES MARES LTDA, empresa devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.209.299/0001-38, doravante nominada Classificados do Diário, por meio dos sites
www.classificadosdodiario.net e www.classificados.diariodonordeste.com.br.
Qualquer pessoa, doravante nominada Usuário, que pretenda utilizar os serviços
do Classificados do Diário deverá aceitar os Termos e Condições Gerais e todas as
demais políticas e princípios que o regem.
A aceitação destes termos e condições gerais é absolutamente indispensável à
utilização dos sites e serviços prestados pelo Classificados do Diário. O usuário deverá
ler, certificar-se de haver entendido e aceitar todas as condições estabelecidas nos
Termos e Condições Gerais e nas Políticas de Privacidade, assim como nos demais
documentos incorporados aos mesmos por referência, antes de seu cadastro como
Usuário do Classificados do Diário.
OBJETO
Os serviços objeto dos presentes Termos e Condições Gerais consistem em: (i)
ofertar e hospedar espaços publicirários nos sites para que os Usuários anunciem à
venda seus próprios produtos e/ou serviços e (ii) viabilizar o contato direto entre Usuários
anunciantes e Usuários interessados em adquirir os produtos e serviços anunciados, por
meio da divulgação dos dados de contato de uma parte à outra.
O Classificados do Diário, portanto, possibilita que os Usuários contatem-se e
negociem entre si diretamente, sem intervir no contato, na negociação ou na efetivação
dos negócios, não sendo, nesta qualidade, fornecedor de quaisquer produtos ou serviços
anunciados por seus Usuários nos sites.
CAPACIDADE PARA CADASTRAR-SE
Os serviços do Classificados do Diário estão disponíveis apenas para as pessoas
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 do Classificados do Diário, temporária ou definitivamente, ficando, desde
já, o usuário advertido das sanções legais do Código Civil, notadamente, art. 166, I; 171, I
e 180 da lei n° 10.406/02. Também não é permitido que uma mesma pessoa tenha mais
de um cadastro. Se o Classificados do Diário detectar, através do sistema de verificação
de dados, cadastros duplicados, irá inabilitar definitivamente todos os cadastros. Pessoas
Jurídicas poderão cadastrar-se por seus representantes legais.
CADASTRO
Apenas será confirmado o cadastramento do interessado que preencher todos os
campos do cadastro. O futuro Usuário deverá completá-lo com informações exatas,
precisas e verdadeiras, e assume o compromisso de atualizar os Dados Pessoais sempre
que neles ocorrer alguma alteração.
Ao se cadastrar no Classificados do Diário o Usuário poderá utilizar os serviços
disponibilizados pela empresa, declarando para tanto ter lido, compreendido e aceitado os
respectivos Termos e Condições de uso de cada serviço que passam, por referência, a
fazer parte integrante destes
Termos e Condições.
O Classificados do Diário não se responsabiliza pela correção dos Dados Pessoais

inseridos por seus Usuários. Os Usuários garantem e respondem, em qualquer caso, civil
e criminalmente, pela veracidade, exatidão e autenticidade, dos Dados Pessoais
cadastrados. Ao seu critério, o Classificados do Diário poderá requerer um cadastro
adicional aos Usuários que operarem como concessionárias ou imobiliárias, como
requisito para que estes Usuários tenham acesso aos pacotes de publicações especiais.
Nestes casos, uma vez efetuado o cadastro adicional, as vendas de automóveis ou
imóveis, que forem feitos pelas concessionárias ou imobiliárias, respectivamente,
somente serão publicados no Classificados do Diário, através de algum destes pacotes,
ou sob as modalidades que o Classificados do Diário permitir para estes tipos de
Usuários. O Classificados do Diário se reserva o direito de utilizar todos os meios válidos
e possíveis para identificar seus Usuários, bem como de solicitar dados adicionais e
documentos que estime serem pertinentes a fim de conferir os Dados Pessoais
informados.
Caso o Classificados do Diário decida checar a veracidade dos dados cadastrais
de um Usuário e se constate haver entre eles dados incorretos ou inverídicos, ou ainda
caso o Usuário se furte ou se negue a enviar os documentos requeridos, o Classificados
do Diário poderá bloquear o cadastro para vendas, suspender temporariamente ou
cancelar definitivamente o cadastro, sem prejuízo de outras medidas que entender
necessárias e oportunas.
Havendo a aplicação de quaisquer das sanções acima referidas, automaticamente
serão cancelados os anúncios do respectivo Usuário, não lhe assistindo, por essa razão,
qualquer sorte de indenização ou ressarcimento. O Usuário acessará sua conta através
de apelido (login) e senha e compromete-se a não informar a terceiros esses dados,
responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito.
O Usuário compromete-se a notificar o Classificados do Diário imediatamente, e
através de meio seguro, a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta, bem
como o acesso não autorizado por terceiros a mesma. O Usuário será o único
responsável pelas operações efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso a mesma
só será possível mediante a aposição da senha, cujo conhecimento é exclusivo do
Usuário. Em nenhuma hipótese será permitida a cessão, venda, aluguel ou outra forma de
transferência da conta. Também não se permitirá a manutenção de mais de um cadastro
por uma mesma pessoa, ou ainda a criação de novos cadastros por pessoas cujos
cadastros originais tenham sido cancelados por infrações às políticas do Classificados do
Diário.
O apelido que o Usuário utiliza no Classificados do Diário não poderá guardar
semelhança com o nome Classificados do Diário. Tampouco poderá ser utilizado qualquer
apelido que insinue ou sugira que os produtos anunciados pertencem ao Classificados do
Diário ou que fazem parte de promoções suas. Também serão eliminados apelidos
considerados ofensivos, bem como os que contenham dados pessoais do Usuário ou
alguma URL ou endereço eletrônico. O Classificados do Diário se reserva o direito de
recusar qualquer solicitação de cadastro e de cancelar um cadastro previamente aceito,
desde que em desacordo com as políticas e regras do presente termo.
MODIFICAÇÕES DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS
O Classificados do Diário poderá alterar, a qualquer tempo, estes Termos e Condições
Gerais, visando seu aprimoramento e melhoria dos serviços prestados. Os novos Termos
e Condições entrarão em vigor 10 dias após publicados no site. No prazo de 5 (cinco) dias
contados a partir da publicação das modificações, o Usuário deverá comunicar-se por email caso não concorde com os termos alterados. Nesse caso, o vínculo contratual
deixará de existir, desde que não haja contas ou dívidas em aberto. Não havendo
manifestação no prazo estipulado, entender-se-á que o Usuário aceitou tacitamente os

novos Termos e Condições e o contrato continuará vinculando as partes. As alterações
não vigorarão em relação a negociações e anúncios já iniciados ao tempo em que as
mesmas alterações sejam publicadas. Para estes, os Termos e Condições Gerais de Uso
valerão com a redação anterior.
PRODUTOS ANUNCIADOS
O Usuário poderá oferecer à venda produtos ou serviços em suas respectivas
categorias e subcategorias. Os anúncios podem conter gráficos, textos, descrições, fotos
e outras informações relevantes do produto ou serviço oferecido, sempre que tal prática
não viole nenhum dispositivo deste contrato ou das demais políticas do Classificados do
Diário. O produto ou serviço oferecido pelo Usuário vendedor deve ser descrito com
clareza quanto a suas características relevantes. Presumir-se-á que, mediante a inclusão
do anúncio no Classificados do Diário, o Usuário manifesta a intenção e declara possuir o
direito de vender o produto oferecido, ou que está facultado para tal por seu titular, além
de dispor do produto para entrega imediata. Os anúncios devem conter, caso necessário,
a descrição de todos os impostos incidentes sobre a transação em estrita observância à
legislação tributária aplicável. O Usuário declara, também, que ao publicar um anúncio
possui em estoque produtos em quantidade suficiente para cumprimento de sua oferta.
O Classificados do Diário poderá remover aqueles anúncios cujo preço final não
esteja de acordo com os Termos e Condições, não seja suficientemente claro, ou que
permita algum tipo de variação, para assim evitar confusões ou mal entendidos quanto ao
preço final do produto. Os produtos anunciados na categoria Carros, Motos e Outros
precisam apresentar o preço integral, incluindo-se eventuais dívidas e ônus
suplementares com os quais o comprador precisará arcar para gozar livremente do bem.
Tendo em vista que o Usuário comprador recebe os dados de contato do Usuário
anunciante (e vice-versa) após manifestar a intenção na compra do item anunciado, não é
permitido inserir ou manter no próprio anúncio quaisquer dados pessoais para contato,
tais como, e sem se limitar, a números de telefones, endereços de e-mails, ou páginas de
internet que contenham os dados mencionados anteriormente, salvo o estipulado
especificadamente para as categorias: Carros, Motos e Outros, além da categoria de
Imóveis e Serviços. Caso se infrinja qualquer das disposições previstas nesta cláusula, o
Classificados do Diário poderá editar, solicitar que o Usuário o edite, ou remover o
respectivo anúncio, hipótese em que não haverá estorno ou devolução de quantias pagas
ou a pagar relativas ao anúncio suprimido
O Usuário pode incluir imagens e fotografias do produto oferecido sempre que as
mesmas correspondam ao produto, com exceção dos casos que se tratarem de serviços
e bens intangíveis que, por sua natureza, não permitam tal correspondência. O
Classificados do Diário poderá retirar do site publicações que contenham imagens que
não estejam de acordo com o Termos e Condições de Uso e demais políticas de utilização
do site.
Poderão ser anunciados/ofertados aqueles produtos ou serviços cuja venda não
esteja expressamente proibida pelos Termos e Condições Gerais e demais políticas do
Classificados do Diário, ou pela lei vigente.
PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO
Toda informação ou dado pessoal prestado pelo Usuário do Classificados do Diário
é armazenada em servidores ou meios magnéticos de alta segurança. O Classificados do
Diário tomará todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança
descritas nesta cláusula, porém não responderá por prejuízo que possa ser derivado da
violação dessas medidas por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a

internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar as informações de
Usuários. O Usuário expressamente autoriza que suas informações e dados pessoais
sejam compartilhados pelo Classificados do Diário.
FALHAS NO SISTEMA
O Classificados do Diário não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda
sofridos pelo Usuário em razão de falhas na internet, no sistema ou no servidor utilizados
pelo Usuário, decorrentes de condutas de terceiros, caso fortuito ou força maior. O
Classificados do Diário também não será responsável por qualquer vírus que possa
atacar o equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização ou navegação na
internet ou como conseqüência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou
áudio.
TARIFAS E FATURAMENTO
O Cadastro no Classificados do Diário é gratuito. Ao colocar um produto ou serviço à
venda o Usuário deverá pagar as devidas tarifas de acordo com o Tipo de Anúncio que
escolher. Poderá ser cobrada uma Tarifa de Anúncio, que estará vinculada ao nível de
exposição do anúncio no site e uma tarifa de venda. O Usuário concorda em pagar ao
Classificados do Diário os valores correspondentes pelas tarifas de anúncio, ou qualquer
outro serviço prestado que haja uma tarifa estabelecida.
O Classificados do Diário se reserva o direito de modificar, aumentar ou eliminar
tarifas vigentes a qualquer momento. Tais alterações não vigorarão em relação as
negociações e anúncios já iniciados ao tempo em que as mesmas alterações sejam
publicadas. Para estes, os Termos e Condições Gerais de Uso valerão com a redação
anterior. Classificados do Diário se reserva o direito de tomar as medidas judiciais e
extrajudiciais pertinentes para receber os valores devidos.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
O uso comercial da expressão "Classificados do Diário" como marca, nome
empresarial ou nome de domínio, bem como os conteúdos das telas relativas aos
serviços do Classificados do Diário assim como os programas, bancos de dados, redes,
arquivos que permitem que o Usuário acesse e use sua Conta são propriedade do
Classificados do Diário e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito
autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução
total ou parcial dos referidos conteúdos são proibidos, salvo a autorização expressa do
Classificados do Diário.
O site pode linkar outros sites da rede, o que não significa que esses sites sejam
de propriedade ou operados pelo Classificados do Diário. Não possuindo controle sobre
esses sites, o Classificados do Diário não será responsável pelos conteúdos, práticas e
serviços ofertados nos mesmos. A presença de links para outros sites não implica relação
de sociedade, de supervisão, de cumplicidade ou solidariedade do Classificados do
Diário para com esses sites e seus conteúdos.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO
Todos os itens destes Termos e Condições Gerais de Uso são regidos pelas leis
vigentes na República Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à
interpretação, ao cumprimento ou qualquer outro questionamento relacionado a estes
Termos e Condições Gerais de Uso, as partes concordam em se submeter ao Foro da
Comarca de Fortaleza, Ceará.

