
 

 
 

TERMOS DE USO DA PLATAFORMA PEACH 
 

 
Ao aceitar estes Termos de Uso (“Termos”), você estará concordando com suas cláusulas e condições e 
requerendo acesso à Plataforma Peach (“Plataforma”), disponível no site latam.peachvideo.com e de 
titularidade da AMASV Zarpa Transmissão e Armazenamento de Dados S/A, situada à Rua Pedroso 
Alvarenga, 691, 15º Andar, Conjuntos 1501, 1502 e 1503, Itaim Bibi, 04531-011, na cidade de São Paulo 
- SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.664.790/0001-17, ora representada na forma do seu Contrato Social 
(“AMASV”). Assim, antes de aceitá-los, solicitamos sua leitura atenta, contatando-nos em caso de dúvidas. 
 
Enquanto usuário da Plataforma (“Usuário”), ainda que você esteja utilizando-a em nome de terceiros que 
não o partido político ou coligação partidária titular da propaganda eleitoral (“Propaganda”), a exemplo de 
agências de publicidade e produtoras de conteúdo, declara estar devidamente autorizado a representar 
referido partido político ou coligação partidária, responsabilizando-se solidariamente quanto às obrigações 
assumidas nestes Termos perante a AMASV.   
 
CLÁUSULA 1ª. LOGIN E SENHA 
 
1.1. Mediante o cadastro do Usuário, bem como do candidato e do partido político ou coligação partidária 
que presenta, os quais deverão seguir obrigatoriamente os mesmos dados cadastrados nos Tribunais 
Regionais Eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral, a AMASV disponibilizará ao Usuário login e senha 
provisória para sua identificação eletrônica e acesso à Plataforma, cuja utilização estará condicionada a 
estrita observância destes Termos. No primeiro acesso à Plataforma, o Usuário compromete-se a redefinir 
sua senha, a qual deverá ser mantida no mais absoluto sigilo. 
 
1.2. Referido login e senha são intransferíveis, permitindo acessar a Plataforma para realizar: a) o 
upload da Propaganda, a fim de que possa ser distribuída às emissoras de televisão responsáveis pela sua 
exibição, conforme lhes determinar o Tribunal Superior Eleitoral e demais autoridades competentes 
(“Veículos”); e b) o cadastramento de novos usuários e definição dos seus respectivos perfis de acesso, os 
quais utilizarão a Plataforma em nome do Usuário e sob sua exclusiva responsabilidade. O Usuário se 
compromete a desabilitar imediatamente usuários que não mais o representem, responsabilizando-se por 
toda e qualquer ação destes na Plataforma. 

 
1.3. O Usuário é o único e exclusivo responsável por gerenciar o login e senha dos usuários por ele 
cadastrados, assumindo, em qualquer hipótese, a responsabilidade integral pelas atividades realizados em 
seu nome na Plataforma.  
 
1.4. Caso tenha ciência de qualquer acesso não autorizado à Plataforma, o Usuário compromete-se a 
notificar imediatamente a AMASV, providenciando a atualização das senhas de acesso sob sua 
responsabilidade. 
 
CLÁUSULA 2ª. FORMATO OBRIGATÓRIO 
 
2.1. Caberá única e exclusivamente ao Usuário, juntamente com o partido político ou coligação 
partidária que representa, a adequação da Propaganda ao formato técnico apropriado para o seu 
recebimento e distribuição pela Plataforma, o qual deve refletir as especificações técnicas disponíveis no 
Guia de Especificações Técnicas e as exigências normativas (“Formato Obrigatório”).  
 
2.2. O Formato Obrigatório poderá incluir, dentre outras exigências normativas, Closed Caption, 
acessibilidades de legenda, intérprete de libras e audiodescrição, ficando a cargo exclusivo do Usuário, 
juntamente com o partido político ou coligação partidária que representa, a adequação das Propagandas 
às normas vigentes.  
 
2.3. Havendo qualquer inadequação da Propaganda, o Usuário, juntamente com o partido político ou 
coligação partidária que representa, serão o único responsável pela impossibilidade de sua distribuição ou 
veiculação, bem como por eventuais danos ou prejuízos à AMASV e/ou a terceiros, os quais também 
assumirão o ônus por quaisquer penalidades que eventualmente venham a ser aplicadas pelas autoridades 
competentes, decorrentes da inadequação da Propaganda ao Formato Obrigatório. 
 
2.4. O Usuário declara ter conferido e garante que as Propagandas enviadas à AMASV estão adequadas 
ao Formato Obrigatório, cumprindo com as especificações técnicas da Plataforma e não violando a lei, 
moral, bons costumes ou direitos de terceiros, tais como direitos da personalidade, autorais ou sobre 
propriedade intelectual, nome, imagem e voz, isentando, em seu próprio nome e em nome do partido 
político ou coligação partidária que representa, a AMASV de qualquer responsabilidade sobre eventuais 



 

 
 

reclamações e comprometendo-se a mantê-la indene. Além disso, o Usuário declara e garante que as 
Propagandas não possuem qualquer conteúdo ilegal, calunioso ou difamatório. 

 
2.5. O Usuário reconhece que a AMASV não possui qualquer responsabilidade quanto à conferência das 
Propagandas, inclusive, mas sem se limitar, com relação ao seu conteúdo, Formato Obrigatório, violação 
de direitos de terceiros e erros no arquivo, de forma que, ainda que não esteja adequado, havendo seu 
upload na Plataforma e viabilidade técnica para sua distribuição aos Veículos, essa será realizada pela 
AMASV, sob única e exclusiva responsabilidade do Usuário e do partido político ou coligação partidária que 
representa.  
 
2.6. É obrigatório que as claquetes das Propagandas incluam os campos CRT, Título/Versão/Número 
Total de Versões, Data de Registro do CRT, Duração, Partido Político ou Coligação Partidária, Agência, Nome 
da Produtora, CNPJ da Produtora, Tipo, Ano de Produção e Diretores. Além disso, a presença de Closed 
Caption e outros recursos semelhantes, deverá ser indicada pelo usuário na Plataforma.  

 
2.7. Eventuais recursos disponíveis na Plataforma para mitigar inadequações nas Propagandas não 
diminuirão, em hipótese alguma, a responsabilidade do Usuário e do partido político ou coligação partidária 
que representa, os quais permanecerão como únicos e exclusivos responsáveis pela adequação da 
Propaganda. 

 
2.8. O Usuário, juntamente com o partido político ou coligação partidária que representa, declara ter 
conhecimento de toda a regulamentação aplicável às Propagandas, bem como ciência de que a inadequação 
da propaganda poderá gerar danos ou prejuízos à AMASV e/ou terceiros, além da penalização aplicável 
pelas autoridades competentes, assumindo, neste ato, individual e exclusivamente todo e qualquer ônus 
daí decorrente, indenizando a AMASV e/ou terceiros caso sejam prejudicados pela inadequação de suas 
Propagandas. 
 
CLÁUSULA 3ª. UPLOAD NA PLATAFORMA 
 
3.1.  Para que haja a distribuição da Propaganda aos Veículos, o Usuário deverá: a) realizar o upload da 
Propaganda, no Formato Obrigatório, à Plataforma; b) identificar, diretamente na Plataforma, a presença 
de recursos, a exemplo do Closed Caption, na Propaganda; e c) definir, diretamente na Plataforma, a quais 
Veículos referida Propaganda deverá ser distribuída. 
 
3.2.  O Usuário, por si e pelo partido político ou coligação partidária que representa, declara-se ciente 
quanto à responsabilidade de upload das Propagandas com antecedência mínima de 02 (duas) horas do 
prazo final dos Veículos, sob pena de não ser possível distribuí-los tempestivamente. Descumprida a 
antecedência mínima prevista nesta cláusula, a AMASV não assumirá qualquer responsabilidade por 
Propagandas distribuídas aos Veículos fora do prazo e, por isso, não veiculadas. 
 
3.3. O Usuário, juntamente com o partido político ou coligação partidária que representa, compromete-
se a não carregar, transmitir ou armazenar na Plataforma qualquer material que: a) seja ilegal, 
discriminatório, ofensivo, difamatório, fraudulento, enganoso, danoso, ameaçador, constrangedor, obsceno 
ou que de qualquer forma viole a lei, moral ou bons costumes; b) viole quaisquer de suas obrigações 
contratuais ou de confidencialidade; c) viole quaisquer direitos da AMASV e/ou de terceiros; d) perturbe 
ou interfira nas operações normais da Plataforma, de seus usuários e/ou da AMASV, garantindo que os 
arquivos não conterão vírus, softwares, códigos ou quaisquer dados que visem lhes causar danos ou violar 
suas medidas de segurança; e e) não seja permitido pelas políticas da AMASV ou pelas boas práticas de 
mercado. 
 
3.4. O Usuário é responsável pela veracidade de todas as informações que inserir na Plataforma, sob 
pena de ter seu acesso suspenso ou cancelado pela AMASV, bem como responder civil e criminalmente 
pelos atos praticados.  
 
3.5. O Usuário compromete-se a não usar, ou tentar usar, a Plataforma, dentre outras coisas, para fins 
de: a) investigar, varrer ou testar a vulnerabilidade de qualquer sistema ou rede; violar ou de outra forma 
contornar qualquer medida de segurança ou autenticação; b) acessar, adulterar ou usar áreas não públicas 
da Plataforma, ou, ainda, áreas compartilhadas da Plataforma para as quais o Usuário não foi convidado, 
ou, por fim, sistemas de computador da AMASV ou de seus provedores de serviços; c) interferir ou 
perturbar qualquer outro usuário da plataforma ou servidor; d) instalar malware ou de outra forma usar a 
Plataforma para distribuir malware; e) acessar ou buscar acesso à Plataforma por qualquer meio outro que 
não as interfaces oferecidas aos usuários; f) enviar informações alteradas, enganosas ou com identificação 
falsa de fontes; g) publicar quaisquer dados que sejam fraudulentos, enganosos ou que violem os direitos 
de terceiros; h) promover ou divulgar Propagandas além daquelas relativas aos candidatos, partidos 



 

 
 

políticos ou coligações partidárias com relação aos quais possuir autorização adequada; e i) violar a lei de 
qualquer forma, difamar terceiros ou violar a privacidade de terceiros. 
 
3.6.  A AMASV armazenará cópias digitais de todas as Propagandas recebidas através da Plataforma por 
até 18 (dezoito) meses. 
 
CLÁUSULA 4ª. SUPORTE TÉCNICO 
 
4.1. A AMASV oferecerá suporte técnico via telefone e/ou correio eletrônico nos dias úteis da semana 
durante horário comercial. O endereço de correio eletrônico para contato é eleicoes@peach.me e os 
telefones para contato estão disponíveis no site latam.peachvideo.com. 
 
4.2. O Usuário compromete-se a comunicar imediatamente à AMASV quanto a quaisquer problemas 
e/ou inconsistências na Plataforma, podendo recorrer ao suporte técnico, nos termos da cláusula 4ª destes 
Termos. 
 
4.3. No caso improvável de uma falha na Plataforma, a AMASV usará todos os esforços razoáveis para 
realizar a distribuição tempestiva das Propagandas por meios alternativos. 
 
CLÁUSULA 5ª. REMUNERAÇÃO 
 
5.1.  O Usuário, juntamente com o partido político ou coligação partidária que representa e eventual 
terceiro que tenha sido indicado como responsável pelos pagamentos no formulário de cadastro, 
compromete-se a pagar o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) multiplicado pelo número de Veículos 
aos quais a Propaganda for distribuída pela Plataforma, que será faturado pela AMASV na semana posterior 
ao envio, mediante a emissão da respectiva nota fiscal para pagamento no prazo de 72 (setenta e duas) 
horas úteis. 
 
5.2.  Caso a representação do partido político ou coligação partidária esteja sendo exercida, perante a 
AMASV, por qualquer terceiro, a exemplo de agências de publicidade e produtoras de conteúdo, estes serão 
solidariamente responsáveis perante a AMASV quanto ao pagamento da remuneração devida sob estes 
Termos, independentemente do responsável pelo pagamento indicado no formulário de cadastro, podendo 
ser igualmente acionado judicial ou extrajudicialmente no caso de inadimplemento.  
 
5.3.  O faturamento ocorrerá independente do status de aprovação da Propaganda pelos Veículos, 
bastando que tenha ocorrido a sua distribuição. Assim, ainda que a Propaganda distribuída pela Plataforma 
não seja veiculada, o pagamento será devido. 
 
5.4.  No caso de atraso no pagamento, o Usuário, juntamente com o partido político ou coligação 
partidária que representa e eventual terceiro que tenha sido indicado como responsável pelos pagamentos 
no formulário de cadastro, estará sujeito a multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, 
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além do pagamento de honorários advocatícios 
de 10% (dez por cento) sobre o valor total a ser pago, no caso de cobrança extrajudicial. 
 
 
CLÁUSULA 6ª. PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
6.1.  Cada Parte deterá e reterá individualmente seus respectivos direitos sobre aquilo que já era de sua 
titularidade quando da formalização deste Contrato, incluindo, mas sem se limitar, a projetos, logotipos, 
marcas, patentes, segredos de negócio, know-how, obras autorais, códigos-fonte, códigos-executáveis, 
softwares, layouts e demais codificações e/ou criações utilizadas para o desenvolvimento e/ou 
funcionamento destes. 
 
6.1.1. O Usuário reconhece que todo o conteúdo que compõe a Plataforma, exceto quanto aos dados e 
Propagandas compartilhados pelo próprio Usuário, pertencem à AMASV ou terceiros, estando protegidos 
nos termos da lei brasileira e estrangeira. 
 
6.2. Nenhum direito de propriedade intelectual e/ou industrial de titularidade de qualquer das Partes, 
pré-existente ou que venha a ser desenvolvido ou obtido na vigência deste Contrato, será transferido ou 
licenciado à outra Parte.  
 
6.2.1. O uso e acesso da Plataforma pelo Usuário, bem como a aceitação destes Termos, não concedem 
ao Usuário nenhum direito, título ou participação na Plataforma, serviços, software, know-how, conteúdo 
ou em qualquer propriedade intelectual da AMASV ou de terceiros. O Usuário concorda que eventuais 



 

 
 

sugestões, visando o aperfeiçoamento da Plataforma, serão por ele enviadas à AMASV como doação e não 
conferirão nenhum direito, incluindo de natureza autoral, ao Usuário. 
 
CLÁUSULA 7ª. RESPONSABILIDADE 
 
7.1.  O Usuário, juntamente com o partido político ou coligação partidária que representa, 
responsabiliza-se integralmente por qualquer inadimplemento destes Termos e/ou da legislação pertinente, 
incluindo, mas sem se limitar as Leis nº 4.737/1965 e 9.504/1997, comprometendo-se a indenizar a AMASV 
e/ou terceiros por quaisquer perdas e danos decorrentes de seu descumprimento, inclusive custa 
processuais, honorários advocatícios razoáveis e reembolso de despesas comprovadamente incorridas para 
a salvaguarda de seus direitos. Resguarda-se à AMASV o direito de regresso, em face do Usuário e do 
partido político ou coligação partidária que representa, caso suporte quaisquer perdas e danos decorrente 
de seus atos e/ou omissões, incluindo eventuais penalidades aplicadas pelas autoridades competentes. 
 
7.2.  Cada Parte será exclusivamente responsável pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais 
relativas aos seus próprios colaboradores, comprometendo-se a defender a Parte inocente diante de 
eventuais reclamações destes, bem como indenizá-la no caso de dispender qualquer valor na salvaguarda 
de seus direitos. Estes Termos não implicam na constituição de sociedade, joint venture, relação de parceria 
ou de representação comercial entre as Partes, sendo cada uma, única, integral e exclusivamente 
responsável por seus atos e obrigações. 
 
7.3. Nenhuma Parte será considerada como tendo descumprido alguma obrigação prevista nestes 
Termos nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, assim considerados fatos necessários, cujos efeitos 
não eram possíveis de evitar ou impedir, nos termos dos artigos 393 do Código Civil Brasileiro.  
 
7.4. A AMASV não se responsabilizará perante o Usuário e o partido político ou coligação partidária que 
representa por atos decorrentes de culpa exclusiva de terceiros, bem como danos indiretos e lucros 
cessantes, na máxima extensão permita por lei.  
 
CLAUSULA 8ª. DA RESCISÃO 
 
8.1. Estes Termos vigorarão até 31/12/2022, exceto caso haja prorrogação do período eleitoral, 
hipótese na qual referidos termos serão prorrogados automática e proporcionalmente, podendo ser 
rescindidos de pleno direito, a qualquer época e independente de quaisquer outras formalidades, bastando 
que à Parte interessada notificar, por escrito, a outra Parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 
8.2. O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito no caso de inadimplemento, caso este 
não seja sanado no prazo estabelecido pela Parte prejudicada. 
 
8.3. Além das hipóteses previstas nas cláusulas 8.1 e 8.2, acima, constituem, ainda, motivos para 
rescisão imediata do Contrato pela Parte prejudicada, independentemente de prévio aviso, a ocorrência de 
qualquer das situações abaixo: 
 
a) determinação de suspensão ou interrupção, pelas autoridades competentes, das atividades de uma 
das Partes; 
 
b) decretação de falência, recuperação judicial, instauração de concurso de credores ou 
dissolução/liquidação de uma das Partes;  
 
c) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
das obrigações de uma das Partes. Quando for possível apenas a execução parcial por uma das Partes, a 
outra Parte poderá decidir entre o cumprimento parcial e a rescisão destes Termos;  
 
8.4.  Na hipótese de rescisão, exceto nos casos previsto na cláusula 8.2, acima, eventuais compromissos 
anteriormente assumidos permanecerão em pleno vigor. 
 
CLÁUSULA 9ª. CONFIDENCIALIDADE 
 
9.1.  As Partes comprometem-se, por si e por seus colaboradores, durante o período de vigência destes 
Termos, a manter a mais absoluta confidencialidade com relação a todos os dados e informações aos quais 
tiverem acesso em função destes Termos, abstendo-se de utilizá-los em benefício próprio ou de qualquer 
maneira lhes dar publicidade.  
 
9.2.  Excepciona-se da cláusula 9.1, acima, informações que: 
 



 

 
 

(a) sejam de domínio público, ou estejam disponíveis para o público de maneira geral antes de serem 
recebidas, pela Parte receptora, da Parte divulgadora, ou que venham, posteriormente, a tornarem-se de 
domínio público ou disponíveis de maneira geral para o público, sem qualquer ação violadora da Parte 
receptora, bem como de seus funcionários, colaboradores, administradores e/ou prestadores de serviços; 
  
(b) estejam de posse da Parte receptora, sem quebra de quaisquer obrigações previstas nesta cláusula 
12ª, antes do seu recebimento da Parte divulgadora;  
 
(c) sejam recebidas pela Parte receptora, posteriormente, através de terceiros, de forma lícita, exceto 
se a Parte receptora tiver conhecimento ou razões para se tornar ciente de obrigação estabelecida entre 
referidos terceiros e a Parte divulgadora quanto à confidencialidade de tais informações;  
 
(d) sejam desenvolvidas pela Parte receptora de forma independente das compartilhadas pela Parte 
divulgadora; e 
 
(e) tenham sido previamente divulgadas pela Parte divulgadora a terceiros, sem obrigação de manter 
confidencialidade. 
 
9.3.  Na hipótese da Parte receptora, por força de lei ou de determinação de autoridade judicial ou 
governamental, ser obrigada a divulgar qualquer Informação Confidencial da Parte divulgadora, a Parte 
receptora deverá comunicar a Parte divulgadora no prazo de até 2 (dois) dias do dia em que tomou 
conhecimento de tal obrigação, se menor prazo não for necessário, a fim de permiti-la a, antes de tal 
revelação, apresentar objeções e/ou tomar as medidas cabíveis para impedir ou limitar o âmbito de tal 
revelação. Caso, após comunicar a Parte divulgadora e esta adotar as medidas cabíveis, tais informações 
confidenciais ainda precisem ser reveladas pela Parte receptora, esta compromete-se a fazê-lo quanto ao 
mínimo necessário para satisfazer a determinação legal e/ou da autoridade requisitante. 
 
9.4. A Parte receptora também se obriga a comunicar imediatamente à Parte divulgadora na hipótese 
de ter havido divulgação não autorizada de quaisquer informações confidenciais, tão logo tenha ciência do 
ocorrido. 
 
9.5. Todas as informações confidenciais compartilhadas pela Parte divulgadora em função dos presentes 
Termos serão, durante sua vigência, mantidas sob a guarda e responsabilidade da Parte receptora, devendo 
esta utilizá-la única e exclusivamente para a cumprir com suas responsabilidades no âmbito destes Termos, 
procedendo com sua pronta exclusão após decorrido o prazo de 18 (dezoito) meses ou caso a Parte 
divulgadora solicite. 
 
9.6. A Parte receptora compromete-se a formalizar declaração atestando o cumprimento da cláusula 
9.4, acima, a ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias do término dos Termos ou de solicitação pela Parte 
divulgadora. 
 
9.7. A Parte receptora utilizará todas as medidas ao seu alcance para a proteção das informações 
confidenciais, obtendo de seus Colaboradores compromisso de confidencialidade minimamente igual às 
regras aqui estipuladas. 
 
CLÁUSULA 10ª. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
10.1. As Partes obrigam-se, por si e por seus colaboradores, a respeitar a legislação de proteção de dados 
pessoais vigente, sobretudo a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados"), juntamente com 
eventuais orientações e normas complementares sobre a matéria publicadas por Órgãos 
Reguladores/Fiscalizadores. Além das normas acima referidas, as Partes também se comprometem a 
observar a legislação de proteção de dados de outros países, onde eventualmente venha a realizar qualquer 
tipo de tratamento dos dados pessoais. Fica assegurado à Parte inocente, nos termos da lei, o direito de 
regresso em face da outra Parte diante de eventuais danos causados por esta em decorrência do 
descumprimento das obrigações aqui assumidas. 
 
10.2.  O Usuário declara-se ciente e concorda, bem como cientificará seus colaboradores e o partido 
político ou coligação partidária que representa sempre que a lei assim o exigir, que a AMASV, em 
decorrência dos presentes Termos, poderá ter acesso, armazenar e processar, eletrônica e/ou 
manualmente, dados pessoais por eles compartilhados exclusivamente para viabilizar a prestação dos 
serviços.  
 
10.3. O Usuário, juntamente com o partido político ou coligação partidária que representa, será o único 
e exclusivo responsável por obter, sempre que exigido pela legislação aplicável, o consentimento de seus 



 

 
 

colaboradores e/ou candidatos para o compartilhamento de dados pessoais com a AMASV. 
 
CLÁUSULA 11ª. ANTICORRUPÇÃO 
 
11.1. As Partes declaram e garantem que cumprem e continuarão cumprindo, durante toda a vigência 
destes Termos, com todas as leis e regulamentos aplicáveis às suas atividades, incluindo, mas sem se 
limitar, a Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), visando, dentre outras coisas, combater qualquer ato, 
ação ou relação que possa configurar, direta ou indiretamente, corrupção, suborno e/ou qualquer meio de 
obtenção de vantagem ilícita. As Partes também declaram e garantem que não fizeram e nem farão oferta, 
pagamento, transferência e/ou promessa a qualquer pessoa que tenha o propósito ou efeito de suborno, 
aceitação ou consentimento de extorsão, propina, bem como outros meios impróprios ou ilegais de obter 
ou reter negócios, em especial com relação a estes Termos e às obrigações aqui estabelecidas. 
 
11.2. A não observância das disposições desta cláusula Décima Primeira dará à Parte inocente o direito 
de rescindir, imediatamente, estes Termos, bem como, de ser indenizada pela Parte infratora quanto aos 
danos e prejuízos que vier a sofrer como consequência de tais ações e/ou omissões. 
 
CLÁUSULA 12ª. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. A nulidade ou anulação de qualquer disposição destes Termos não afetará as demais, que 
permanecerão válidas e eficazes. As Partes negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições 
invalidadas por novas cláusulas que reflitam o mesmo objetivo daquelas consideradas inválidas. 
 
12.2.  O atraso ou não exercício do direito, por qualquer das Partes, em exigir o cumprimento de qualquer 
obrigação estabelecida nestes Termos não significará sua renúncia ou novação. 
 
12.3.  Os direitos e obrigações estabelecidas nestes Termos não podem ser cedidos e/ou transferidos pelo 
Usuário a qualquer título. 
 
12.4.  Ao aceitar estes termos, você declara ter todos os poderes para fazê-lo, inclusive na condição de 
representante do partido político ou coligação partidária perante a AMASV, respondendo caso não o tenha. 
 
12.5. O Usuário declara que tomou ciência da Política de Privacidade, disponível em 
https://www.peach.me/pt-br/politca-de-privacidade/.  
 
CLÁUSULA 13ª. ATUALIZAÇÃO  
 
13.1. Estes Termos poderão ser alterados a exclusivo critério da AMASV ou conforme determinações das 
autoridades competentes, alterações legislativas ou novas condições impostas pelo mercado. Assim, o 
Usuário deverá conferi-los periodicamente, observando suas versões mais atualizadas. A AMASV poderá, a 
seu exclusivo critério e conforme julgar necessário, comunicar o Usuário quanto a referidas alterações, o 
que não diminui a responsabilidade do Usuário de se manter atualizado. 
 
13.2.  Caso o Usuário não aceite versões futuras destes Termos, deverá suspender imediatamente a 
utilização da Plataforma, entrando em contato com a AMASV, a fim de avaliarem conjuntamente e de boa-
fé a questão. 
 
13.3. O Usuário reconhece que a AMASV não se responsabilizará, em qualquer hipótese, pela utilização 
da Plataforma em desconformidade com sua natureza e função originais.  
 
CLÁUSULA 14ª. FORO 
 
14.1.  As Partes elegem o foro central da comarca da capital do Estado de São Paulo, como o competente 
para dirimir quaisquer questões ou dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando neste ato a 
qualquer outro foro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
O Usuário declara, ao aceitar estes Termos, ter lido-o e, por isso, conhecer e aceitar livremente todas as 
suas cláusulas e condições.  


