TERMOS DE USO
Correspondenteexpress.com.br ("Website") e Correspondente Express (App)
pertencem e são operados pela empresa Correspondente Express Apoio
Administrativo LTDA - ME sociedade limitada, registrada sob o CNPJ sob nro.
23.637.896/0001-10, com sede a Rua Lupicínio Rodrigues - Criciúma, SC, pessoa
jurídica de direito privado, doravante designado apenas por CORRESPONDENTE
EXPRESS.
Estes Termos de Uso podem ser alterados a qualquer momento, e Você será
informado caso isso aconteça, se necessário. Caso Você não concorde com alguma
mudança feita nestes termos, recomendamos que entre em contato conosco pelo
e-mail: contato@correspondenteexpress.com.br.
CORRESPONDENTE EXPRESS não é um intermediário, agenciador ou parte na
contratação de correspondentes jurídicos. Somente oferecemos uma ferramenta
pela qual o tomador de serviços (pessoa física ou pessoa jurídica) possa encontrar o
prestador de serviços (“Correspondente”) com maior facilidade, através de simples
listagem, sem qualquer envolvimento do Website/Aplicativo na contratação destes
profissionais ou sociedades de profissionais.
Não cobramos quaisquer valores diretamente do tomador de serviços que utilizam
o Website/App para buscar Correspondentes. Somente após o lançamento da versão
Oficial, nosso Website/App será remunerado pela venda dos Planos para a criação e
manutenção de perfis dos Correspondentes, excluindo esta cobrança por seis meses
para os profissionais inscritos como testadores da versão beta. Esta cobrança, se
aplicada, será implantada como Recorrente. Outra forma de remuneração, que
poderá ser aplicada, será no formato de Marketplace com Split de Pagamentos para
os Correspondentes. Nenhuma pessoa, além do CORRESPONDENTE EXPRESS, está
autorizada a cobrar taxas de Você em nosso nome.
Nossa ferramenta não se destina a contratação de serviços por clientes finais, e sim,
apenas por profissionais que necessitem de serviços de correspondência junto aos
nossos Correspondentes. O CORRESPONDENTE EXPRESS não se responsabiliza e,
quando possível, se reservará o direito de impedir que solicitações em infringência a
este item sejam feitas através do Website/ App.
Para cadastrar-se como Correspondente ou Solicitante e para acessar certas áreas
do Website/App, será necessário que Você esteja "logado" na sua conta de usuário.
Para a versão Oficial, com o perfil de Prestador, para sua listagem no Website/App,
deverá optar entre adquirir um plano (Recorrência) ou haverá a alternativa do
Marketplace, casos em que você estará também anuindo com os Termos de Uso.

Para os testadores da versão beta, as condições anteriores serão válidas após seis
meses de uso da versão Oficial.
A última versão destes Termos de Uso sempre estará disponível no
endereço: www.correspondenteexpress.com.br.
Salientamos que tais alterações serão aplicáveis aos nossos serviços prestados a
Você desde o momento em que forem disponibilizadas no Website/App. Algumas
condições disponíveis em avisos legais em outros locais do Website/App podem
substituir ou complementar estes Termos de Uso.

Qualquer pessoa que utilizar nossos serviços, o que inclui a simples visita ao Website
/App, assume e expressamente concorda com estes Termos de Uso.
O presente, juntamente com o abaixo Termo de Compromisso, tem por objetivo a
inserção do CORRESPONDENTE no cadastro de "Prestadores" do Website/App
CORRESPONDENTE EXPRESS, em caráter não exclusivo, disponibilizando-o a prestar
serviços de acompanhamento de feitos e afins para outros tomadores de serviços no
(s) município (s) indicado (s).
CORRESPONDENTE EXPRESS não se responsabiliza pelo êxito, bem como pela
prestação de serviço decorrente deste cadastro, tampouco pelos valores e forma de
prestação de serviços, mas compromete-se a empenhar os melhores esforços para
que, de forma ágil, eficiente e ética atenda os solicitantes do serviço que porventura
seja pedido. Para maior confiabilidade nos processos, disponibilizaremos
ferramentas de rankeamento, para todos os perfis.
Se houver mais de um CORRESPONDENTE cadastrado no mesmo município,
CORRESPONDENTE EXPRESS apresentará de forma alfabética os nomes àqueles que
buscarem os serviços.
O CORRESPONDENTE cadastrado deverá comprometer-se, ainda, a comprovar a
veracidade, a qualquer tempo, dos dados lançados, bem como a mantê-los
atualizados.
CORRESPONDENTE EXPRESS compromete-se a não comercializar os dados
declarados pelo CORRESPONDENTE cadastrado.
O nome do CORRESPONDENTE estará disponível na página do (s) município(s)
cadastrado (s) no ícone "Procurar Prestador" pelo período que dependerá do plano
escolhido futuramente, quando aplicado, a partir da confirmação de pagamento da
inscrição, que será feita somente através de boleto bancário expedido a partir do

término do preenchimento do cadastro ou online, via PagSeguro , expedidos a partir
do término do preenchimento do cadastro. A conferência do pagamento dar-se-á
em, no máximo, 2 (dois) dias úteis após a liquidação do título, caso um boleto
bancário tenha sido gerado. Para os testadores da versão beta, as condições
anteriores serão válidas após seis meses de uso da versão Oficial.
A forma de apresentação do CORRESPONDENTE, bem como a escolha dos dados que
serão priorizados, ficarão a critério exclusivo de CORRESPONDENTE EXPRESS, que se
pautará em atender o objetivo do contrato, evitando-se, assim, a exposição de
outros dados não necessários. O CORRESPONDENTE expressamente declara e
garante, para todos os fins de direito, que possui capacidade jurídica para celebrar
este Contrato e aptidão para prestar serviços de correspondência.
As partes obrigam-se a cumprir o disposto neste instrumento, por si ou por seus
herdeiros ou sucessores legais, sem que isso faça existir qualquer solidariedade ou
corresponsabilidade de uma com outra em função do ora pactuado. O presente
contrato não configura patrocínio, nos termos da lei nº 8.906/94 (Estatuto da
Advocacia) e outras, e não estabelece qualquer vínculo entre as partes.
Com base no Contrato - cuja renovação não é automática -, mas será previamente
avisado via e-mail, o CORRESPONDENTE pagará a quantia referente ao período
escolhido nos planos disponíveis: R$ 15,90 por 1 (um) mês; R$ 46,90 por 3 (três)
meses; R$ 89,90 por 6 (seis) meses ou R$ 169,90 por 12 (doze) meses em parcela
única, pelos municípios em que se dispuser a prestar serviços, pelos meios de
pagamentos disponibilizados por c ao final do cadastramento, caso a Recorrência
seja implantada.
Nossa Política de Cancelamento, para a versão beta, consiste basicamente no
seguinte processo: caso o solicitante ou o prestador cadastrado opte por não mais
fazer parte do CORRESPONDENTE EXPRESS, deverá enviar um e-mail para
contato@correspondenteexpress.com.br, formalizando o pedido de exclusão do
cadastro. Assim, faremos a intervenção para a exclusão física no Banco de Dados,
excluindo o cadastro e qualquer registro vinculado a ele. Após esta intervenção, será
enviado um e-mail confirmando esta exclusão. Para a versão oficial, haverá uma
entrada na tela principal, que proporcionará ao cadastrado esta ação.
CORRESPONDENTE EXPRESS não garante o funcionamento do sistema 24 horas por
dia, em virtude de eventuais quedas de energia e problemas semelhantes,
comprometendo-se, no entanto, a envidar os melhores esforços no sentido de tomar
todas as medidas necessárias para contatar as empresas prestadoras de serviço a fim
de minimizar os transtornos. CORRESPONDENTE EXPRESS irá empreender seus
melhores esforços para garantir a maior disponibilidade possível do Website/App e
de seus serviços, todavia, não somos responsáveis por qualquer indisponibilidade
do Website/App ou de seus serviços, por qualquer período ou momento.
O acesso ao Website pode ser interrompido, suspenso ou ficar intermitente

temporariamente, sem qualquer aviso prévio, em caso de falha de sistema,
manutenção, alteração de sistemas, ou por qualquer motivo que escape ao controle
do CORRESPONDENTE EXPRESS.
CORRESPONDENTE EXPRESS irá se esforçar para manter o conteúdo
do Website atualizado e completo, livre de quaisquer defeitos ou vírus, contudo, não
é responsável por esses e outros possíveis problemas. O CORRESPONDENTE EXPRESS
poderá alterar o conteúdo do Website/App a qualquer momento, sem prévio
aviso. Salientamos que a versão beta, por ser versão de testes, está sujeita a
instabilidades ou bugs, que reportados pelos testadores ou detectados pelo
CORRESPONDENTE EXPRESS serão solucionados.

Este Contrato, juntamente com a Política de Privacidade, e a Aceitação que lhe é
parte integrante constituem o entendimento total entre CORRESPONDENTE EXPRESS
e o CORRESPONDENTE.
O clique do campo "Li e Aceito os Termos de Uso" é considerado, para todos os fins
de direito, como aceitação pelo CORRESPONDENTE, via web, de todos os termos e
condições do presente Contrato, passando o mesmo a regular a relação entre as
Partes.
Fica eleito o Foro Central da Comarca Criciúma, Santa Catarina, para dirimir
quaisquer questões oriundas deste Contrato, desistindo as Partes de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
_____________________________________________________________________
Termo de Compromisso
Nos termos da lei 12.846/13, lei brasileira anticorrupção, o CORRESPONDENTE
EXPRESS compromete-se a cumprir a política anticorrupção em todos os atos
profissionais.
Assim, por meio da assinatura deste Termo de Compromisso, o CORRESPONDENTE
EXPRESS declara conhecer os rigorosos termos da lei 12.846/13, lei brasileira
anticorrupção, segundo a qual há responsabilização civil e administrativa objetiva à
pessoa jurídica cujo funcionário, parceiro contratado ou colaborador (incluindo-se aí
o correspondente) pratique ato lesivo à administração pública por ela delimitados;
CORRESPONDENTE EXPRESS não é responsável:
● Por qualquer direito ou obrigação relativos à eventual contratação de assessoria
jurídica pelo Website/App, incluindo, mas não se limitando ao pagamento de
honorários ou a realização dos serviços contratados junto aos Correspondentes.

●

Pela qualidade dos serviços prestados pelos prestadores listados como
Correspondentes.
● Pela precisão ou veracidade dos dados ou das recomendações dos
Correspondentes.
● Pela observância das condutas e regras da Ordem dos Advogados do Brasil
("OAB") pelos Correspondentes.
A ocorrência de qualquer condutas vedadas pelo presente Termo implicará na
rescisão imediata do contrato de correspondente, sem prejuízo das demais
cominações legais

