
TERMOS DE USO e CONDIÇÕES GERAIS DE USO 

Por favor, leia atentamente os termos e condições abaixo estipulados (“Termos de Uso”) para 
que você possa usufruir da Plataforma GOPUBLIC (https://www.gopublic.com.br/) e todos os 
serviços disponibilizados por meio dela. A Plataforma é de titularidade da GOPUBLIC 
SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., sociedade inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob n.º 37.591.836/0001-18, com sede na 
cidade e Estado de São Paulo, Rua Iguatemi, n.º 192, conjuntos 101 e 102, Itaim Bibi CEP 
01451-0101. 

Caso Você não concorde com quaisquer dispositivos desses Termos de Uso, não acesse 
e/ou utilize a Plataforma, pois o seu acesso e/ou a sua utilização representa sua 
aceitação integral e incondicional a esses Termos de Uso e a política de privacidade da 
Plataforma (“Política de Privacidade”), parte integrante destes Termos de Uso.  

I. DEFINIÇÕES 

1.1. As seguintes palavras, expressões e abreviações com as letras iniciais maiúsculas, não 
definidas em outras partes destes Termos de Uso, no singular ou no plural, terão o 
significado atribuído a elas abaixo, exceto se expressamente indicado de outra forma ou se o 
contexto for incompatível com qualquer significado aqui indicado. Quaisquer referências no 
singular incluirão também o plural e vice-versa. Quaisquer referências no masculino ou 
feminino incluirão ambos os gêneros. 

“Banco Central”: significa o Banco Central do Brasil. 

"Usuário”: significa o Usuário/Cliente que realiza cadastro na Plataforma com a intenção de 
se utilizar do ambiente da plataforma via API. 

“Conta GOPUBLIC”: significa conta de titularidade do Usuário e gerida por Nós, na qualidade 
de prestador de serviços, por meio da qual o Usuário cadastrado pode atuar com seu 
próprio ambiente em modelo virtualizado, dispondo de serviços de Credit as a Service - 
CaaS e/ou de Debt as a Service - DaaS. As contas são individuais de cada cliente e estão 
sujeitas aos termos aplicáveis abaixo de modo a garantir o sigilo e a confidencialidade dos 
dados dos Clientes/Usuários. 

“Instituição Financeira”: significa a Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor 
e a Empresa De Pequeno Porte Ltda., instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
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11.581.339/0001-45, ou a BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A., instituição 
financeira inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.337.707/0001-00, conforme aplicável. 

“Nós”, “nós”, “nosso” e “GOPUBLIC” significa a GoPublic Serviços Financeiros Ltda., incluindo 
afiliadas, sucessores, cessionários e terceiros prestadores de serviços. A GOPUBLIC pode 
atuar na Plataforma como (i) Intermediadora de pagamentos autorizada pelo Banco Central; 
(ii) como agente de recebimento da Instituição Financeira; (iii) como agente de cobrança dos 
Devedores. A GOPUBLIC não é uma instituição financeira. 

“Plataforma”: significa a plataforma digital “GOPUBLIC”, disponibilizada na URL https://
www.gopublic.com.br/, adequada às normas do Sistema Financeiro Nacional e do Banco 
Central e operada pela GOPUBLIC. 

“SCR”: significa o Sistema de Informações de Crédito gerido pelo Banco Central. 

“Usuário”: significa qualquer pessoa que acessa, utiliza ou de qualquer forma interage com a 
Plataforma. Os termos “Você”, “seu”, “seus”, “sua” ou “suas” utilizados nestes Termos de Uso se 
referem ao Usuário. 

“CaaS": significa Credit as a Service, ou seja, linha de crédito customizada voltada para as 
necessidades da rede de clientes e/ou usuários de uma empresa ou marketplace. 

“ DaaS”: significa Debt as a Service, ou seja, ciclo completo de recuperação de dívidas. 

II. OBJETIVO DA PLATAFORMA 

2.1. A Plataforma tem por objetivo disponibilizar um ambiente eletrônico B2B e B2C, de 
forma “white-label”, por meio do qual os Usuários, possam obter dois tipos de serviços, 
Credit as a Service e Debt as a Service. A Plataforma permite que os Usuários tenham acesso 
a recursos proprietários múltiplos, tais como: pedido de crédito, análise de risco, rating e 
laudo eletrônico, possibilitando que a Instituição Financeira conceda crédito aos seus 
potenciais clientes, através do Credit as Service - CasS; e através do Debt as Service - DasS, 
possa operacionalizar o ciclo completo da recuperação de dívidas referentes aos seus 
devedores (créditos concedidos e não pagos), permitindo a carga e processamento de 
carteiras, maximizando os resultados de cobrança. O objeto desse presente Termo é a 
prestação de Serviço da GOPUBLIC ao Usuário, o que  consistirá, mas não se limitando a 
elas: (i) realização do Onboarding do Cliente para um ou mais Usuários, onde cada Usuário 
deverá ser responsável por completar o seu Onboarding particular; (ii) fornecimento de 
tecnologia e serviços de análise de risco de crédito; (iii) disponibilização de motor de crédito 
proprietário de forma modular, parametrizável “as a service” aos nossos Clientes e Usuários; 
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(iv) Implementação das politicas de crédito do Cliente para que o motor de risco funcione 
adequadamente; (v) o Cliente, representado por um Usuário, possui acesso ao seu Cockpit 
dedicado à gestão e configuração de risco; (vi) o Cliente, representado por um Usuário 
acompanha em tempo real o gerencial de suas operações via Dashboard; (vii) utilização de 
KPIs e métricas de performance como guidance para ajustes nos parâmetros de risco; (viii) 
utilização do sistema monitoração e “sentinela” para disparo de alertas em operações fora do 
padrão; (ix) IA aplicada ao modelo do Usuário para detecção de outliers e mudança de 
comportamento; (x) modelo de pay-as-you-go, onde o Cliente paga pelo que usa. Quanto ao 
serviço de Debt as Service - DaaS: (i) plataforma especializada para gestão e recuperação de 
créditos inadimplentes amigáveis e ajuizados; (ii) segmentação, priorização e alocação em 
cobrança com match de perfil de dívida e operador; (iii) cobrança ativa utilizando multi-canal 
para atuação junto ao devedor; (iv) skiptracing ("localização de devedores”) especializado, 
baseada em data waterfall e multi-canal; (v) dashboard de gestão onde o Usuário 
acompanha sua carteira e atividades de cobrança em tempo real; (vi) gestão ativa de contas 
com alocação dinâmica baseada na performance do operador; 

III. UTILIZANDO A PLATAFORMA  

3.1.1. Para se cadastrar na Plataforma como um Usuário, sempre vinculado à um Cliente, 
este deverá atender aos seguintes requisitos: 

(i) ser pessoa jurídica sediada no Brasil, estar devidamente cadastrado no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) e ser representado por 
pessoas autorizadas e com poderes para agir em seu nome, tais como sócios, diretores ou 
procuradores; 

(ii) disponibilizar, por meio do preenchimento do cadastro de Usuário, os dados de uma 
conta bancária no Brasil para realizar as movimentações financeiras relacionados com a 
Plataforma; e 

(iii) atender a critérios mínimos de risco de prevenção à fraude e prevenção à lavagem de 
dinheiro, conforme determinados pela política da Instituição Financeira, disponibilizada na 
Plataforma em www.gopublic.com.br (e páginas correlacionadas no mesmo domínio), Lei 
9.613/1998 (Lei da Lavagem de Dinheiro), artigo 171 (Estelionato) e seguintes do Código 
Penal e da legislação que for aplicável ao próprio negócio. Os Usuários são obrigados a 
atualizar os dados/informações fornecidos no cadastro, anualmente ou sempre que 
solicitado pela GOPUBLIC, bem como fornecer informações necessárias para que GOPUBLIC 
possa cumprir com obrigações de reporte junto às autoridades competentes sob pena (i) de 
suspensão dos Serviços; (ii) suspensão da sua Conta GOPUBLIC, caso em que o Usuário 
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deverá solicitar imediatamente a retirada de eventuais recursos existentes em sua Conta 
GOPUBLIC; e/ou (iii) responsabilização nas esferas cível, administrativa e criminal na forma 
prevista em lei. 

3.1.2 Como parte do processo de cadastro na Plataforma, vamos confirmar a sua 
identidade, bem como a identidade das pessoas autorizadas a agir em seu nome (tais como 
sócios, diretores e procuradores). Para mais informações a respeito de tais verificações, 
consulte nossa Política de Privacidade. 

3.1.3 Com a conclusão do seu Onboarding como Usuário, você receberá um e-mail de 
confirmação e deverá clicar no botão de verificação para habilitar o seu cadastro. Após 
habilitado o seu cadastro como Usuário, o Cliente poderá concluir a seleção e contratação 
dos serviços de  CaaS ou DaaS de acordo com a sua necessidade e através do Onboarding 
dedicado para cada plataforma. 

3.1.4. A Plataforma solicitará as informações relevantes para a avaliação da Solicitação de 
CaaS e/ou DaaS que serão analisadas pela GOPUBLIC. A GOPUBLIC analisa os pedidos de 
cadastro de Usuário e suas solicitações por meio de suas próprias diretrizes e políticas de 
análise de crédito. Ressaltamos que, com base nas informações recebidas, ou na falta delas, 
podemos não autorizar o cadastro de um Usuário. 

3.1.5. A estruturação do ambiente de cada Usuário será operacionalizada de forma 100% 
eletrônica e de acordo com o perfil do cliente, conjuntamente, pelo Usuário, a GOPUBLIC e a 
Instituição Financeira, da seguinte maneira: Após aprovada a Solicitação de Abertura de 
Conta do Usuário, a GOPUBLIC disponibiliza ao Usuário a contratação do serviço de CaaS e/
ou do DaaS, sendo realizado o o onboarding, mediante cadastro personalizado das 
preferências e parâmetros de cada operação. Após a precificação e contratação das soluções 
pelo Cliente, a próxima etapa é a homologação, fase de teste e pré-produção e a etapa final 
é a produção - GoLive e Dashboard. 

3.1.6. O Cliente deve disponibilizar, por meio do preenchimento do cadastro, os dados de 
uma conta bancária no Brasil para receber os pagamentos relacionados com a Plataforma 
(DaaS). 

3.1.7. Ao abrir uma Conta GOPUBLIC mediante aceitação do “Termo de Abertura de Conta 
GOPUBLIC”, qual você terá acesso ao ambiente virtualizado da Plataforma para realizar 
operaçõs nas plataformas de B2B e B2C ou C2C da GOPUBLIC; 
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3.1.8  Através do cadastro na Plataforma, o Usuário passará pelo processo de onboarding, 
onde cadastramos, configuramos e habilitados nossos clientes em uma ou mais plataformas 
do nosso ecossistema. Nessa etapa o Usuário deve optar pelos serviços que desejar ou não 
utilizar. Por meio do Cockpit as configurações e as operações da Plataforma são geridas, 
enquanto o Dashboard é utilizado para a gestão operacional; 

IV. CADASTRO DE USUÁRIOS 

4.1. Os serviços da Plataforma só podem ser utilizados por pessoas legalmente capazes 
para realizar os atos da vida civil, nos termos da Lei n.º 10.406/02. Assim, ao se cadastrar, o 
Usuário declara, sob as penas da lei, ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado e estar 
em pleno gozo de seus direitos civis. Se o Usuário atua por meio de representação de 
pessoa jurídica, declara ter plenos poderes de representação.  

4.2. O Usuário deverá possuir apenas um cadastro junto à Plataforma. Caso verifiquemos 
que o Usuário possui cadastro duplicado, poderemos cancelar todos os cadastros do Usuário 
e Você poderá ser impedido de se cadastrar novamente em nossos sistemas.  

4.3. Apenas será confirmado o cadastramento do Usuário que preencher todos os campos 
do cadastro indicados como obrigatórios. O Usuário deverá completá-lo com informações 
exatas, precisas e verdadeiras. A GOPUBLIC REALIZARÁ A VERIFICAÇÃO DA 
AUTENTICIDADE DOS DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS E CONDUZIRÁ ANÁLISES 
PARA PREVENÇÃO À FRAUDE E PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NOS TERMOS DA 
POLÍTICA DISPONIBILIZADA EM www.gopublic.com.br. O USUÁRIO DEVERÁ ARCAR COM 
QUALQUER DECLARAÇÃO FALSA OU OMISSA QUE POSSA GERAR PREJUÍZOS À 
GOPUBLIC OU A TERCEIROS. DE TODO MODO, CASO TOMEMOS CIÊNCIA DE QUALQUER 
DADO CADASTRAL FALSO OU OMISSO, PODEREMOS EXCLUIR O CADASTRO DO 
USUÁRIO E TODAS AS SUAS INFORMAÇÕES.  

4.4. Caberá ao Usuário informar à GOPUBLIC acerca de quaisquer alterações nas 
informações fornecidas quando do respectivo cadastro, devendo mantê-las sempre 
atualizadas. 

4.5. O Usuário é o único responsável pelas atividades que ocorrem em seu cadastro e 
login, devendo guardar sua senha de acesso em local seguro. O Usuário deve notificar a 
GOPUBLIC imediatamente sobre qualquer violação de segurança, perda de senha ou uso 
não autorizado de seu cadastro. O Usuário será o único responsável pelas operações 
efetuadas em sua conta na Plataforma, ainda que o Usuário tenha confiado a sua senha a 
terceiros.  
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4.6. Sem prejuízo de outras medidas que entender cabíveis, a GOPUBLIC poderá advertir, 
suspender ou cancelar, temporária ou definitivamente, o cadastro do Usuário, a qualquer 
tempo, se o Usuário não cumprir qualquer dispositivo previsto nestes Termos de Uso ou em 
qualquer lei aplicável, observada, para o encerramento de Conta GOPUBLIC, a 
regulamentação aplicável do Banco Central.  

V. CLÁUSULA MANDATO 

5.1. O Usuário desde já autoriza a GOPUBLIC a compartilhar seus dados cadastrais e dos 
serviços pretendidos com as Instituições Financeiras e terceiros a fim de que possamos 
desenvolver nossas soluções e serviços prestados, observando os termos da Política de 
Privacidade. 

VI. OBRIGAÇÕES DA GOPUBLIC 

6.1. A GOPUBLIC compromete-se a:  

(i) assegurar a operacionalidade e o bom funcionamento da Plataforma, adotando 
ações corretivas em caso de falhas identificadas;  

(ii) promover a operacionalização das solicitações de análise de risco de crédito por 
meio da operação de Credit as Service - CaaS, para a subsequente envio ao Cliente, 
todos os indicadores econômicos e financeiros pré acordados; e também da 
operacionalização do ciclo completo da recuperação de dívidas para os nossos 
Clientes, permitindo a carga e processamento de carteiras, maximizando os 
resultados de cobrança na Plataforma, por meio do serviço de Debt as Service - 
DaaS. 

(iii) proteger as informações dos Usuários, nos termos da Política de Privacidade e da 
legislação aplicável. 

(iv) Realizar o repasse, quando houver, por meio do módulo de repasse dos saldos a 
serem recebidos via GOPUBLIC e repassados ao Cliente e/ou saldos recebidos no 
Cliente e repassados à GOPUBLIC; 

(v) Permitir aos Devedores, no cado do DaaS, a utilização de todos os meios de 
pagamento para liquidação de parcelas e dívidas, tais como: Boletos, TED, TEF, DI, 
bem como cartões de crédito e em breve o PIX; 
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(vi) Carregar a carteira para a plataforma com todos os crosschecks de saldo e 
consistências necessárias para garantir o fluxo operacional; 

(vii) Realizar a configuração de toda a seleção de contas em cobrança (segmentação, 
priorização e ordenação) para posterior alocação via diferentes estratégias de 
cobrança; 

(viii) Realizar a validação e crosscheck de toda a entrada de dados (“pre-load”) no motor 
de crédito, de forma a garantir a consistência dos dados antes de sua entrada para a 
avaliação financeira; 

(ix) Fornecer laudo de risco que pode ser unitário ou em lote, dependendo da forma a 
ser configurado o serviço de CasS entre o cliente e a GOPUBLIC. 

VII. OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS E RESTRIÇÕES 

7.1. Aos Usuários é vedado:  

(i) interferir, fraudar, trapacear ou praticar qualquer ato que possa prejudicar as 
transações de outros Usuários na Plataforma;  

(ii) agredir, ofender, intimidar, assediar, caluniar, injuriar ou difamar outros Usuários, a 
GOPUBLIC ou quaisquer terceiros;   

(iii) publicar comentários e/ou avaliações na Plataforma que constituam ou possam 
constituir: (a) ofensa à honra, imagem, reputação e dignidade de outros Usuários ou 
terceiros; (b) violação de direitos de terceiros; ou (c) instigação ou apologia à prática 
de crimes, como tráfico ou uso de entorpecentes, estupro, homicídio, estelionato, 
racismo, pornografia, pedofilia, constrangimento ilegal ou assédio, dentre outros; 

(iv) disseminar ou tentar enviar vírus de computador, incluindo, mas não se limitando a: 
cavalos de tróia, worms, keyboard loggers, bombas relógio, spywares, adwares, 
cancelbots ou qualquer outro código ou programa invasivo ou malicioso;  

(v) disseminar ou tentar enviar spams ou qualquer outro material que possa modificar, 
interromper ou interferir no funcionamento, operação ou manutenção da Plataforma, 
das redes de comunicação, ou, de qualquer forma, prejudicar o uso e qualidade 
oferecida;  
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(vi) utilizar a Plataforma para finalidades não expressamente autorizadas nestes Termos de 
Uso; 

(vii) copiar ou adaptar os códigos-fonte e objeto do software da Plataforma, fazer 
engenharia reversa, decompilação, modificação nos códigos-fonte e objeto do 
software da Plataforma, ou tentar fazê-lo, ou, de qualquer outra forma, violar os 
direitos de propriedade intelectual e marcários da GOPUBLIC ou de outros Usuários, 
conforme aplicável;  

(viii) enviar ou tentar disseminar materiais que passivamente ou ativamente coletam 
informações, como gifs, web bugs, cookies e spywares, entre outros;  

(ix) utilizar dispositivo, software ou outro recurso que interfira nas atividades e operações 
da Plataforma, bem como nos seus conteúdos, descrições, contas ou seus bancos de 
dados;  

(x) usar, desenvolver ou lançar sistemas automáticos que possam acessar a Plataforma, 
como spiders, robots, scrapers ou leitores offline;  

(xi) utilizar ferramentas ou proxy anônimo com a finalidade de tornar seu endereço de 
Protocolo de Internet (IP) anônimo; 

(xii) interferir ou quebrar qualquer sistema de segurança da Plataforma; e 

(xiii) prestar informações falsas em seus dados cadastrais. 

Sem prejuízo de outras obrigações constantes destes Termos de Uso, constituem deveres 
dos Usuários:  

(i) manter atualizados os dados de cadastro registrados na Plataforma;  

(ii) notificar a GOPUBLIC imediatamente sobre qualquer violação de segurança, perda de 
senha ou uso não autorizado de seu cadastro; 

(iii) ser responsável perante os demais Usuários por todas as informações e dados 
apresentados;  

(iv) não reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar com ou sem finalidade 
comercial qualquer parte das informações e conteúdo da Plataforma. 
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VII. AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA DO SCR 

8.1. Por meio da presente cláusula, o Usuário autoriza a Instituição financeira e a 
GOPUBLIC a consultar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com 
características de crédito e as informações e os registros de medidas judiciais que constem 
em seu nome ou venham a constar do SCR ou dos sistemas que venham a complementá-lo 
ou a substituí-lo. 

8.2. Nos termos do artigo 1º, parágrafo 3º, inciso V da Lei Complementar nº 105 de 
10/01/2001, o Usuário autoriza a instituição financeira parceira a revelar as informações 
constantes ou que venham a constar em seu nome para a GOPUBLIC. 

8.3. O Usuário declara estar ciente de que: 

(i) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Banco Central do Brasil para fins de 
supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o 
intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de 
crédito e de negócios; 

(ii) o SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, mediante coleta de 
informações sobre operações concedidas com responsabilidade igual ou superior a 
R$200,00 (duzentos reais), vencidas e vincendas, bem como valores referentes às fianças e 
avais prestados pelas instituições financeiras a seus clientes; 

(iii) poderá ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR por meio do Registrato – 
Extrato de Registro de Informações no Banco Central, um sistema que fornece gratuitamente 
informações disponíveis em cadastros administrados pelo Banco Central; bem como, 
alternativamente, através das Centrais de Atendimento ao Público do Banco Central do 
Brasil, pessoalmente, ou por correspondência, conforme orientações disponíveis no 
ambiente virtual do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br); 

(iv) as informações remetidas para fins de registro no SCR são de exclusiva 
responsabilidade da instituição financeira que as forneceu, inclusive no que tange às 
inclusões, correções, exclusões, registro de medidas judiciais e manifestações de 
discordância quanto às tais informações constantes no sistema, sendo certo que somente a 
instituição financeira responsável pela inclusão poderá alterá-la ou excluí-la; 

(v) pedidos de correções, exclusões e manifestações de discordância quanto às 
informações constantes do SCR deverão ser dirigidas primeiramente à instituição 
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responsável pela remessa das informações. Em caso de não entendimento entre as partes, 
poderá ser registrada reclamação na Central de Atendimento ao Público do Banco Central, 
ou por meio de medida judicial cabível, em face da instituição financeira responsável pelo 
lançamento de tais informações; 

(vi) a consulta sobre qualquer informação ao SCR depende de sua prévia autorização; e 

(vii) mais informações sobre o SCR podem ser obtidas em consulta ao ambiente virtual do 
Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br). 

IX. RESPONSABILIDADES  

9.1. A RESPONSABILIDADE DA GOPUBLIC LIMITA-SE À ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS COMO PROVEDORA DE AMBIENTE PARA PARA DESENVOLVIMENTO DE CREDIT 
AS SERVICE - CAAS E DEBT AS SERVICES - DAAS. A PLATAFORMA DETÉM TECNOLOGIA 
PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA MANEIRA MAIS COMPLETA QUE 
ESTIVER AO SEU ALCANCE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS NEGÓCIOS ENTRE A 
GOPUBLIC E SEUS USUÁRIOS. 

9.2. A GOPUBLIC E AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS 
POR QUAISQUER PERDAS DO USUÁRIO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A 
PERDAS DE LUCROS, PERDAS DE RECEITA, PERDAS DE DADOS, PERDAS 
FINANCEIRAS OU DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, ESPECIAIS, MATERIAIS OU 
IMATERIAIS, OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA DECORRENTES DO 
RELACIONAMENTO ENTRE OS USUÁRIOS E A PLATAFORMA. 

9.3. O USUÁRIO RECONHECE EXPRESSAMENTE QUE A GOPUBLIC NÃO É 
RESPONSÁVEL POR QUALQUER PROBLEMA TÉCNICO E/OU OPERACIONAL, INCLUINDO 
FALHAS, PERDA DE INFORMAÇÃO, SUSPENSÕES, INTERRUPÇÕES, TRANSMISSÃO DE 
VÍRUS E QUALQUER OUTRO MAU DESEMPENHO DA PLATAFORMA, NEM OFERECE NEM 
NUNCA OFERECEU QUALQUER TIPO DE GARANTIA AOS USUÁRIOS OU A QUALQUER 
TERCEIRO A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA.  

9.4. A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PLATAFORMA É FEITA SOB INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. EM GERAL, OS SERVIÇOS DEPENDEM DA 
FUNCIONALIDADE DE VÁRIOS FATORES, COMO A INTERAÇÃO DE SERVIDORES E 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TERCEIROS, A ADEQUAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DO USUÁRIO E DE TERCEIROS, ENTRE OUTROS. TENDO ISSO EM 
CONSIDERAÇÃO, A GOPUBLIC EMPREGARÁ SEUS MELHORES ESFORÇOS PARA 
ASSEGURAR QUE A PLATAFORMA FUNCIONE ADEQUADAMENTE, SEM INTERFERÊNCIAS. 
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NO ENTANTO, A GOPUBLIC NÃO GARANTE QUE A PLATAFORMA ESTARÁ DISPONÍVEL DE 
FORMA ININTERRUPTA OU LIVRE DE QUAISQUER ERROS OU FALHAS E TAMPOUCO 
ASSEGURA A IMPOSSIBILIDADE DO SEU SISTEMA E SERVIDORES PODEREM SER 
ATACADOS, INVADIDOS, MODIFICADOS OU LESADOS, DE QUALQUER FORMA, POR 
TERCEIROS. 

9.5. A GOPUBLIC NÃO SE RESPONSABILIZA POR DADOS OU INFORMAÇÕES 
FORNECIDAS PELOS USUÁRIOS, RESERVANDO-SE O DIREITO DE ELIMINAR OS DADOS OU 
INFORMAÇÕES COM CONTEÚDO CONTRÁRIO À LEI, AOS OBJETIVOS DA PLATAFORMA 
OU ÀS NORMAS ESTABELECIDAS NESTES TERMOS DE USO. VIOLAÇÕES DE DIREITOS 
PODEM SER REPORTADAS POR MEIO DOS CONTATOS DIVULGADOS NESTES TERMOS DE 
USO.  

9.6. POR TODO O EXPOSTO, A GOPUBLIC SE EXIME E SE EXONERA, EM TODA A 
EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE QUALQUER RESPONSABILIDADE 
POR PERDAS E DANOS DE QUALQUER NATUREZA, LUCROS CESSANTES E DANOS 
EMERGENTES, QUE POSSAM DECORRER DA FALTA DE CONTINUIDADE OU 
FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA, BEM COMO DAS AÇÕES DE USUÁRIOS E/OU 
TERCEIROS QUE VIOLEM OS TERMOS IMPOSTOS PELA GOPUBLIC. 

9.7. O Usuário reconhece e concorda que a GOPUBLIC terá direito de suspender o acesso 
do Usuário à Plataforma a qualquer momento e sem notificação prévia, inclusive, como 
medidas prudentes ou técnicas ou em decorrência de qualquer atividade de fiscalização 
realizada, caso determine que as obrigações do Usuário previstas nestes Termos de Uso não 
estão sendo atendidas ou em caso de problemas técnicos relevantes que afetem o 
desempenho da Plataforma. 

9.8. EM QUALQUER HIPÓTESE, A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA GOPUBLIC 
DECORRENTE DESTES TERMOS DE USO SERÁ LIMITADA AOS DANOS DIRETOS 
COMPROVADAMENTE SOFRIDOS PELO USUÁRIO EM RAZÃO DE QUALQUER 
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA GOPUBLIC, SEMPRE LIMITADOS AO VALOR DE 
R$100,00 (CEM REAIS), SENDO EXCLUÍDOS TODOS E QUAISQUER PLEITOS POR DANOS 
INDIRETOS (INCLUINDO POR LUCROS CESSANTES E PERDA DE DADOS OU 
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS) SOFRIDOS PELO USUÁRIO OU POR QUALQUER 
TERCEIRO DECORRENTES DO USO OU FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA.  

X. SITES DE TERCEIROS 

10. A PLATAFORMA PODERÁ FORNECER LINKS PARA OUTROS SITES DA INTERNET OU 
OUTROS RECURSOS, OU BANNERS CONTENDO PROPAGANDA DE TERCEIROS. ASSIM, 
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ESSES LINKS SERÃO DISPONIBILIZADOS COMO UMA CONVENIÊNCIA AO USUÁRIO E, 
COMO A GOPUBLIC NÃO TEM CONTROLE SOBRE TAIS SITES OU RECURSOS EXTERNOS, 
O USUÁRIO RECONHECE E CONCORDA QUE A GOPUBLIC NÃO É RESPONSÁVEL POR 
ELES E NÃO OS ENDOSSA OU SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER CONTEÚDO, 
PROPAGANDA, PRODUTOS, SERVIÇOS OU OUTROS MATERIAIS CONTIDOS OU 
DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE TAIS SITES OU RECURSOS. SUGERIMOS QUE O 
USUÁRIO SE INFORME SOBRE A POLÍTICA DE SITES DE TERCEIROS ANTES DE FORNECER 
QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO.  

10.1. O USUÁRIO EXPRESSAMENTE RECONHECE E CONCORDA QUE A GOPUBLIC NÃO 
SERÁ RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR QUAISQUER PERDAS E DANOS 
QUE SEJAM EFETIVA OU ALEGADAMENTE CAUSADOS POR, OU EM CONEXÃO, PELA 
CONFIANÇA DEPOSITADA EM TAIS INFORMAÇÕES, BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS 
DISPONÍVEIS NO OU ATRAVÉS DE TAIS SITES DE TERCEIROS. 

XI. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

11.1. Os direitos de propriedade intelectual de todo o conteúdo disponibilizado na 
Plataforma por Usuários e terceiros pertencem aos seus respectivos titulares, salvo se 
diversamente informado. 

11.2. Todos os avisos de direitos autorais e demais direitos de propriedade intelectual 
contidos na Plataforma devem ser mantidos e preservados. Todos os direitos de propriedade 
intelectual relativos à Plataforma são reservados à GOPUBLIC.  

11.3. Nenhuma disposição será interpretada como concessão aos Usuários de qualquer 
direito, título ou interesse em quaisquer ativos de propriedade intelectual do GOPUBLIC. 

XII. INFRAÇÕES  

12.1. O Usuário que infringir os presentes Termos de Uso será responsabilizado pelos 
danos e prejuízos de qualquer natureza que a GOPUBLIC venha a sofrer ou aqueles 
causados a terceiros, na extensão máxima permitida pela legislação aplicável. 

12.2. Na hipótese de o Usuário considerar que a Plataforma esteja sendo utilizada de forma 
indevida, o Usuário deverá enviar uma comunicação à GOPUBLIC, por meio do endereço 
eletrônico contato@gopublic.com.br, fornecendo os seguintes dados: (i) dados pessoais, 
incluindo nome, endereço, número de telefone e endereço de correio eletrônico do 
reclamante; (ii) especificação da suposta atividade irregular ocorrida na Plataforma, 
incluindo, sem limitação, a descrição dos fatos ou circunstâncias que revelam o caráter 
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irregular de tal atividade; (iii) identificação precisa de onde a violação pode ser encontrada 
na Plataforma (com respectiva URL, quando disponível); e (iv) declaração expressa, clara e 
sob a responsabilidade do reclamante de que a informação contida na comunicação está 
correta e precisa. 

12.3. Uma vez recebida tal comunicação, a GOPUBLIC, a seu exclusivo critério e sem 
necessidade de notificação, reserva-se o direito de retirar o conteúdo supostamente infrator 
da Plataforma ou excluir os Usuários infratores. 

XIII. LEGISLAÇÃO E FORO 

13.1. Todos os itens desses Termos 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 esses Termos de Uso, as partes concordam em 
se submeter ao Foro da Comarca de São Paulo. 

XIV. Alterações nos Termos de Uso 

14.1. A GOPUBLIC poderá alterar, a qualquer tempo, esses Termos de Uso, visando seu 
aprimoramento e melhoria dos serviços prestados. Caso as alterações sejam relevantes, 
iremos solicitar sua concordância às alterações realizadas.  

Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões e/ou reclamações poderão ser feitas pelo e-mail 
contato@gopublic.com.br ou pelo telefone +55 (11) 3032-6566. 

* * *
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