Termo de Compromisso
Olá Usuário, seja bem-vindo à Plataforma Incentivados!
O acesso ao conteúdo do site dependerá da sua plena concordância com as
condições e termos de uso previsto nas cláusulas abaixo. Os termos de
compromissos apresentam as condições gerais aplicáveis ao uso dos serviços
oferecidos pela YABÁ GESTÃO SUSTENTÁVEL E ENGAJAMENTO SOCIAL EIRELI,
sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob n.º18.520.427/0001-86, doravante
denominada apenas “Yabá Consultoria”.
Como funciona a Plataforma Incentivados?
A PLATAFORMA INCENTIVADOS é uma ferramenta tecnológica de propriedade da
YABÁ CONSULTORIA, desenvolvida para seleção, monitoramento e gerenciamento
de projetos sociais e com acesso à internet (www.incentivados.com.br), que recebe
iniciativas sociais, proveniente de usuários. A “PLATAFORMA INCENTIVADOS” é
responsável pela proposição e prestação de contas de projetos sociais. Consiste,
portanto, em uma ferramenta colocada à disposição de seus usuários, sem qualquer
interferência ou influência dos proprietários da “PLATAFORMA INCENTIVADOS” ou
da “YABÁ CONSULTORIA” nos processos de tomada de decisão do patrocinador.
Inscrição do Projeto
Monitoramento dos projetos
i. O cadastramento das referidas evidências não dispensa os empreendedores,
contudo, de prestarem contas às respectivas instâncias governamentais de projetos
executados por meio de mecanismos específicos de financiamento, como leis de
incentivo. E, ainda, de prestarem contas aos patrocinadores por outros meios e outras
formas, que não mediante cadastramento das evidências na “PLATAFORMA
INCENTIVADOS”, se assim for por eles determinado.

Definições de Usuários:
PROPONENTE é o usuário da plataforma que deseja o aporte de recursos para
seu/seus projeto/projetos respectivamente, para isso, o usuário DEVERÁ:
A) Cadastrar o Conselho no qual o projeto pertence e que esteja aprovado para o
aporte de recursos;
B) Cadastrar a Entidade responsável pelo projeto, com dados de sua presidência,
mandato e todos os anexos pertinentes da entidade executora;

C) Cadastrar o resumo do “Projeto” com informações sobre o valor solicitado,
valor total, as metas, os objetivos, a número de beneficiários diretos ou
indiretos, além dos anexos que corresponder ao projeto.
D) Caso o PROPONENTE deseje enviar um projeto, ele deverá antes se inscrever
no site.
E) EMPRESA/INCENTIVADOR/MARCA é o usuário do site que receberá os
projetos enviados pelos PROPONENTES, por meio de cadastro na plataforma,
apresentando seu interesse em receber patrocínio via lei de incentivo, sendo
tal interesse, exclusivo ou não, a uma única marca. A EMPRESA aportará
verba incentivada no projeto que julgar maior afinidade com sua proposta.
F) Caso
o
projeto
do
PROPONENTE
seja
selecionado
por
INCENTIVADORES/EMPRESAS/MARCAS nas quais haja termo de parceria
com a YABÁ CONSULTORIA, o PROPONENTE deverá fazer o repasse do
comissionamento previsto no projeto à YABÁ CONSULTORIA, conforme
estipulado pelos órgãos reguladores das leis de incentivo fiscal;
Ao cumprir as condições estipuladas para o recebimento das contrapartidas
prometidas pelo PROPONENTE, a EMPRESA/INCENTIVADOR/MARCA poderá
adquirir os direitos previstos no artigo 854 e seguintes do Código Civil brasileiro,
podendo exigir diretamente do PROPONENTE o cumprimento de sua promessa.
Além disso, o PROPONENTE deve estar ciente, contudo, de que não há qualquer
responsabilidade, direta ou indireta (e nem mesmo solidária), por parte da YABÁ
CONSULTORIA e/ou de seus titulares a este respeito.
Usuários cadastrados como cidadãos
i. Com o ato do cadastro como cidadão compromete-se o usuário:
(a)
Somente fornecer informações verdadeiras e precisas e manter os seus dados
cadastrados atualizados na plataforma, sempre que ocorrer alguma alteração, sob
pena de responder civil e criminalmente pela veracidade, exatidão e autenticidade
dos dados informados;
(b)
Proteger sua senha e login, sendo que a “PLATAFORMA INCENTIVADOS”
não será responsável por qualquer perda que possa ocorrer como consequência do
uso não autorizado por terceiros de sua senha, com ou sem seu consentimento; (c)
Notificar imediatamente a “PLATAFORMA INCENTIVADOS” sobre qualquer
utilização não autorizada de sua conta ou qualquer quebra de segurança de que tome
conhecimento;
(d)
Responsabilizar-se por todas e quaisquer atividades e registro de informações
que ocorram na sua conta;
(e)
Aceitar todos os riscos oriundos de acesso não autorizado e demais ações
realizadas por meio da sua conta;
(f)
Não alterar endereços de máquinas ou o IP (Internet Protocol) de rede ou de
correio eletrônico, na tentativa de responsabilizar terceiros, ou ainda, ocultar a sua

identidade ou autoria. Nesses casos, da “PLATAFORMA INCENTIVADOS” poderá
acionar às autoridades competentes e disponibilizar as informações sobre o usuário,
bem como, cancelar a conta, sem prévio aviso. O usuário civil que infringir qualquer
uma das regras acima citadas, responderá penalmente pelos atos praticados. O
usuário cadastrado como cidadão declara também que aceita a publicação, por meio
de publicidade, dos mantenedores, colaboradores e apoiadores da “PLATAFORMA
INCENTIVADOS” nas páginas relacionadas ao seu perfil.

REGISTRO
O site utiliza as informações de registro de usuários, tais como, nome, e-mail, CPF,
telefone, entre outros. Fica ciente o PROPONENTE, desde já, que as informações
serão usadas com a exclusiva finalidade para o gerenciamento de sua conta e para
acesso no site. O acesso à conta poderá ser feito digitando o e-mail cadastrado e a
senha. Ao acessar ao site, o usuário pode fazer as alterações das informações
pessoais ou de outros dados de seu cadastro. Caso haja suspeita de uso indevido ou
não autorizado de sua conta, deve notificar imediatamente a YABÁ
CONSULTORIA pelo e-mail suporte@yabaconsultoria.com.br . A YABÁ
CONSULTORIA obriga-se a não utilizar as informações cadastrais fornecidas pelo
USUÁRIO para a realização de quaisquer atividades ilícitas, somente para aquelas
expressamente permitidas pela legislação brasileira e/ou por este contrato.
O USUÁRIO concorda em:
A) Fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais e completas quando for
realizar seu cadastro para acesso ao site;
B) Conservar e atualizar suas informações de forma a mantê-las verdadeiras,
exatas, atuais e completas;
C) Ser responsabilizado por qualquer informação falsa, incorreta, desatualizada
ou incompleta fornecida. Caso a YABÁ CONSULTORIA tenha razões
suficientes para suspeitar da veracidade e/ou da exatidão de tais informações,
terá o direito de suspender ou cancelar, imediatamente e independente de
notificação, a conta do usuário.
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
A YABÁ CONSULTORIA é titular dos direitos de propriedade intelectual referente ao
seu próprio serviço, atividade esta que é protegida pelas leis brasileiras. Os direitos
da YABÁ CONSULTORIA não incluem quaisquer privilégios relacionados ao
conteúdo criado por seus usuários e que estão cadastrados e serão exibidos no site.
O PROPONENTE é o detentor dos direitos da propriedade intelectual de seus
próprios projetos, sem quaisquer participação das
EMPRESAS/INCENTIVADORES/MARCAS ou da YABÁ CONSULTORIA, gozando
de toda a proteção do sistema jurídico brasileiro, notadamente da lei de direitos

autorais (9.610/98 lei de propriedade industrial). Entretanto, o PROPONENTE está
ciente de que, ao utilizar o site, está em busca de angariar fundos para seu projeto,
por meio da empresa privada e tão somente para esse fim.
CONTEÚDO DO SITE
O site é uma plataforma online que permite o cadastro de projetos, tais como pedidos
de doações, sem monitoramento ou análise prévia. A YABÁ CONSULTORIA não
assume responsabilidade pelo conteúdo dos projetos e pedidos de doação gerados
por seus usuários, nem assume qualquer obrigação de monitorar esse conteúdo. A
YABÁ CONSULTORIA reserva-se nos direitos de remover e de se recusar a veicular
qualquer conteúdo de usuários que julgar improcedente ao fim proposto. A YABÁ
CONSULTORIA também se reserva nos direitos de acessar, ler, preservar e divulgar
quaisquer informações necessárias para cumprimento deste contrato, obedecendo a
disposições legais ou em atendimento às ordens judiciais. A YABÁ CONSULTORIA
não está autorizada a fazer uso comercial, utilizar o material de forma indevida ou
expor os usuários e/ou os projetos a situações inapropriadas ou pejorativas.

Política de preços
Cidadãos

A “PLATAFORMA INCENTIVADOS” é inteiramente gratuito para cidadãos, que
poderão ter acesso a todas suas funcionalidades, nesta qualidade, sem realização de
qualquer pagamento.
Garantia de funcionamento do sistema
A “PLATAFORMA INCENTIVADOS” é um website que está no conceito de SaaS –
Software as a Service, que significa disponibilização do serviço online com
funcionamento da computação em nuvens, onde não há licenças ou custos de
integrações ou implantações, não sendo igualmente necessário instalar qualquer
programa. A YABÀ CONSULTORIA compromete-se à realização de backups
periódicos visando ao resguardo das informações e dados lançados no sistema.
A YABÁ CONSULTORIA não assegura, de nenhuma forma, a prestação do serviço
de forma ininterrupta ou isenta de erros e não poderá ser responsabilizada pela
impossibilidade de submissões de projetos sociais durante o período de
indisponibilidade do serviço.
A YABÁ CONSULTORIA não será responsabilizada, contudo, caso a falha ou mau
funcionamento do sistema não lhe possa ser atribuída diretamente, como, por
exemplo, em decorrência de interrupções ou suspensões de conexão ocasionadas
por caso fortuito ou de força maior ou por falhas técnicas de qualquer tipo, incluindo,
mas não se limitando, ao mau funcionamento eletrônico de qualquer rede, hardware

ou software, à disponibilidade e acesso à internet ou ao site da “PLATAFORMA
INCENTIVADOS” e demais falhas técnicas que possam ocorrer durante o
processamento das ações da “PLATAFORMA INCENTIVADOS” por motivos de
terceiros, eximindo-se, por conseguinte, de qualquer responsabilidade proveniente de
tais fatos e/ou atos que escapam de sua alçada e controle.
Outros serviços, funcionalidades, aplicativos e ferramentas
Poderá a YABÁ CONSULTORIA estabelecer e incluir no futuro, módulos, planos e
pacotes específicos de serviços que poderão ser cobrados dos cidadãos, caso
venham a ser por eles contratados. Poderão, por fim, a qualquer momento serem
agregados a “PLATAFORMA INCENTIVADOS” outros aplicativos e novas
ferramentas, serviços e atividades criados por desenvolvedores externos, escolhidas
pela própria YABÁ CONSULTORIA, que definirão os seus respectivos modelos de
negócio, com adesão opcional pelos usuários.
Toda e qualquer aplicativo, nova ferramenta, serviços e atividades incluídas na
“PLATAFORMA INCENTIVADOS”, estará automaticamente vinculada e subordinada
aos termos e condições do presente contrato.
Práticas vedadas
É terminantemente proibido ao usuário:
a. transferir, copiar ou retransmitir qualquer parte ou todo o conteúdo da
“PLATAFORMA INCENTIVADOS” em violação de um contrato ou licença por
escrito da “PLATAFORMA INCENTIVADOS”;
b. usar quaisquer métodos de prospecção ou semelhantes para extração de
dados;
c. manipular ou, de qualquer forma, apresentar o conteúdo da “PLATAFORMA
INCENTIVADOS” usando “enquadramento” ou tecnologia de navegação
semelhante;
d. registrar, subscrever, cancelar assinaturas de qualquer uma das partes
envolvidas, para qualquer produto ou serviço da “PLATAFORMA
INCENTIVADOS”, por quem não esteja expressamente autorizado a fazê-lo;
e. transmitir ou divulgar material ilícito, proibido ou que contenha violação da
intimidade de terceiro por meio da “PLATAFORMA INCENTIVADOS” ou,
ainda, agredir, caluniar, injuriar ou difamar qualquer pessoa ou empresa;
f. propagar informações sobre atividades ilegais ou promover incitação ao crime;

g. disponibilizar conteúdo que tenha cunho discriminatório de qualquer natureza,
como de etnia, gênero, orientação sexual ou qualquer outro que possam violar
os direitos humanos;
h. criar falsa identidade ou utilizar-se de subterfúgios com a finalidade de
manipular ou enganar outras pessoas ou, ainda, obter benefícios ilegalmente
ou injustamente;
i.

enviar material publicitário não solicitado, inclusive spam, junk mail, chain
letters (correntes), mala direta ou pirâmides para terceiros;

j.

transmitir arquivos que sejam tecnicamente danosos (incluindo, sem
restrições, vírus de computador, bombas lógicas, Cavalos de Tróia, vírus tipo
worm, injeção de SQL, componentes danosos, dados corrompidos ou qualquer
outro software malicioso);

k. utilizar a “PLATAFORMA INCENTIVADOS” para outros fins que não para os
quais foi ele constituído.
l.

Qualquer referência a produtos, serviços, processos ou outra informação
relacionada a terceiros, mediante indicação de nome comercial, marca,
fabricante, fornecedor ou outros, não constitui, nem implica, em endosso,
patrocínio ou recomendação pela YABÁ CONSULTORIA.

m. a YABÁ CONSULTORIA declara-se, ainda, isenta, de quaisquer
responsabilidades pelos conteúdos ou disponibilidade de informações gerados
por terceiros, contidas na plataforma;
Violação de direitos
i.

ii.

Nos termos do Marco Civil da Internet (Lei 12.695/2014), a YABÁ
CONSULTORIA não será responsabilizada civilmente por danos
decorrentes de conteúdo gerado pelos usuários da “PLATAFORMA
INCENTIVADOS” e/ou por terceiros.
Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, a YABÁ CONSULTORIA somente poderá ser
responsabilizada civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado
como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. A
ordem judicial deverá conter identificação clara e específica do
conteúdo apontado como infringente, que permita a localização
inequívoca do material. A aplicação do disposto acima, infrações a

iii.

iv.

v.

direitos de autor ou a direitos conexos, dependem de previsão legal
específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais
garantias previstas no art. 5º da Constituição da República.
Sempre que a YABÁ CONSULTORIA tiver informações de contato do
usuário diretamente responsável pelo conteúdo violador, comunicará
os motivos e informações relativos à indisponibilização do conteúdo,
com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em
juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial
fundamentada em contrário.
Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo e que por
não cumprirem os termos especificado acima ou por determinação
legal, se tornou indisponível, a YABÁ CONSULTORIA substituirá o
conteúdo indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu
fundamento à indisponibilização.
A YABÁ CONSULTORIA não será responsabilizada diretamente ou
subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação,
sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de
outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de
caráter privado por usuários da “PLATAFORMA INCENTIVADOS”, se,
após o recebimento de notificação pelo participante ou de seu
representante legal, promover, de forma diligente, no âmbito e nos
limites técnicos do seu serviço, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
a indisponibilização desse conteúdo. Tal notificação poderá ser enviada
para o e-mail
“contato@incentivados.com.br” e deverá conter, sob pena de
nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material
apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da
legitimidade para apresentação do pedido.

Propriedade do INCENTIVADOS e seus conteúdos
a.

Propriedade em geral

Propriedade em geral da “PLATAFORMA INCENTIVADOS” é propriedade
exclusiva da YABÁ CONSULTORIA. Exceto quando indicado em contrário, todos
os conteúdos existentes ou apresentados, incluindo, mas não se limitando a
textos, gráficos, dados, fotografias, imagens, vídeos, sons, ilustrações e software
e as respectivas seleções e arranjos, são propriedade da referida empresa ou de
seus parceiros. Todos os elementos da “PLATAFORMA INCENTIVADOS” estão
protegidos como propriedade intelectual, sendo, portanto, estritamente vedada a
sua utilização por qualquer pessoa sem autorização prévia e expressa da YABÁ
CONSULTORIA.

b.

Marcas protegidas

O logotipo da “PLATAFORMA INCENTIVADOS” e qualquer outro nome ou slogan
de produto ou serviço contido na “PLATAFORMA INCENTIVADOS” são,
independentemente de registro, marcas da YABÁ CONSULTORIA ou de seus
fornecedores ou parceiros e não podem ser copiados, imitados ou usados, total ou
parcialmente, sem autorização prévia, por escrito, daquela empresa ou do
respectivo titular. Não está autorizada a utilização de metatags ou de qualquer
outro hidden text utilizando da “PLATAFORMA INCENTIVADOS” ou qualquer
outro nome, marca ou nome de produto ou serviço relacionado ao
INCENTIVADOS, sem a respectiva autorização prévia por escrito da YABÁ
CONSULTORIA. Além disso, o aspecto da “PLATAFORMA INCENTIVADOS”,
incluindo todos os cabeçalhos, gráficos personalizados, ícones e scripts são
marcas de serviços, marcas registradas e/ou designações comerciais da YABÁ
CONSULTORIA e não podem ser copiados, imitados ou usados, total ou
parcialmente, sem a respectiva autorização prévia por escrito.

Tolerância quanto às disposições dos termos e condições gerais de uso:
Nenhuma omissão ou demora por parte da YABÁ CONSULTORIA em exercer os
direitos previstos nestes Termos e Condições Gerais de Uso ou previstos em lei,
implica ou significa renúncia ao seu exercício.
Alterações dos termos e condições gerais de uso:
A YABÁ CONSULTORIA reserva-se o direito de alterar tanto em forma como em
conteúdo quaisquer termos ou condições contidas nos presentes “Termos e
Condições Gerais de Uso”, suspender ou cancelar quaisquer dos serviços, produtos,
utilidade ou aplicação, disponibilizados por si ou por terceiros, ou qualquer política ou
orientação da “PLATAFORMA INCENTIVADOS”, a qualquer momento e
a seu exclusivo critério, alterações as quais entrarão em vigor imediatamente depois
da sua publicação no website, salvo no que diz respeito a prerrogativas garantidas
aos usuários em razão de contratos celebrados com a “PLATAFORMA
INCENTIVADOS”.
A continuidade da utilização do “PLATAFORMA INCENTIVADOS” pelo usuário depois
da publicação das alterações constituirá em sua plena aceitação tácita de tais
alterações. POR ESTA RAZÃO, RECOMENDA-SE A CONSULTA DESTES TERMOS
E CONDIÇÕES GERAIS DE USO PELO USUÁRIO SEMPRE QUE ACESSAR a
PLATAFORMA INCENTIVADOS.
Legislação e foro aplicáveis:

Apesar de, tecnicamente, o serviço da “PLATAFORMA INCENTIVADOS” ser passível
de utilização a partir de qualquer parte do mundo, a relação entre os usuários e a
“PLATAFORMA INCENTIVADOS” estará sempre, em qualquer hipótese e,
independentemente, do local de onde esteja sendo acessado o serviço, sujeito à
Legislação Brasileira, em especial, ao Código de Defesa do Consumidor, à Lei
12.965/2014 e aos presentes Termos e Condições Gerais de Uso. Não obstante, o
usuário deverá informar-se sobre as leis, normas e regulamentos do lugar no qual o
serviço estiver sendo utilizado e cumpri-los rigorosamente.

