Termos de Uso
Fair Trade USA
Estes Termos de Uso ("Termos de Uso") são aplicáveis aos sites e páginas web (individual e
coletivamente, o "Site") operados pela Transfair USA, operando sob o nome comercial Fair Trade
USA ("FTUSA"), inclusive aqueles nos endereços fairtradecertified.org , fairtradecampaigns.org
("Campanhas de Comércio Justo") e partner.fairtradecertified.org (o "Portal do parceiro"), conforme
tais endereços web venham a ser periodicamente atualizados, a exclusivo critério da FTUSA. Ao
utilizar o Site, você manifesta sua aceitação de todos os termos, condições e notificações contidos ou
mencionados aqui (conforme venham a ser periodicamente atualizados ou revisados, a exclusivo
critério da FTUSA) e com a Política de Privacidade da FTUSA (conforme venham a ser
periodicamente atualizados ou revisados, a exclusivo critério da FTUSA), localizados aqui. Se você
não concordar com os Termos de Uso ou com a Política de Privacidade, não deverá usar o Site.
A FTUSA reserva-se o direito, a seu critério, de atualizar ou revisar os Termos de Uso em qualquer
data, sem aviso prévio, e envidará esforços razoáveis para publicar um aviso na página inicial do Site
sobre tais alterações. No entanto, caberá a você verificar periodicamente se há alterações. Ao
continuar a usar o Site após a publicação de quaisquer alterações nos Termos de Uso, você
manifesta sua aceitação dessas alterações.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Você não poderá usar o Site para qualquer finalidade ilegal ou proibida pelos Termos de Uso, ou
para solicitar a realização de qualquer atividade ilegal ou outra atividade que infrinja os direitos da
FTUSA ou de terceiros. Sem limitar o acima exposto, você não poderá tentar obter acesso não
autorizado a nenhuma parte do Site ou a quaisquer outros sistemas ou redes conectados ao Site por
intermédio de hackers ou por qualquer outro meio ilegal.
Termos e condições adicionais poderão ser aplicáveis a partes específicas do Site ou a um Site, mas
não a outro (como o Portal do parceiro, que possui Termos de Serviço adicionais aqui, os quais são
incorporados a estes Termos de Uso por referência). Além dos Termos de Uso, você concorda em
respeitar quaisquer outros termos e condições aplicáveis. Em caso de conflito entre os Termos de
Uso e outros termos e condições, os termos desse último deverão prevalecer com relação ao uso
que você fizer de tal Site específico ou de uma parte do Site.

SITES DE TERCEIROS
O Site poderá vincular você a sites ou aplicativos móveis não controlados pela FTUSA ("Sites de
Terceiros"). Você concorda que a FTUSA não é responsável pela exatidão, cumprimento de direitos
autorais, legalidade, decência, política de privacidade, termos de uso ou qualquer outro aspecto de
sites de quaisquer terceiros. A inclusão de tais links não implica em endosso do Site de terceiros pela
FTUSA, ou em qualquer associação entre a FTUSA e os operadores desse Site de terceiros.
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LINKS PARA O SITE
Em geral, a FTUSA não se importa se você possui um link de texto do seu site para o Site. No
entanto, você não poderá enquadrar ou “espelhar” o Site ou incorporar partes dele em um site ou
produto diferente. Os links para o Site devem identificar claramente a FTUSA como a fonte das
informações exibidas e preservar a integridade das páginas web associadas ao Site, sem alterações.
Além disso, você não poderá criar um link para o Site se criar ou publicar qualquer conteúdo ilegal,
obsceno ou ofensivo, ou se o link, de alguma forma, tiver impacto negativo sobre a nossa reputação.
A FTUSA reserva-se o direito de bloquear ou restringir qualquer link a qualquer momento, por
qualquer motivo.

DIREITOS DE PROPRIEDADE
Exceto pelo conteúdo fornecido por terceiros e pelo Conteúdo gerado por usuário (conforme definido
abaixo), os quais, em cada caso, pertencem aos licenciadores desse conteúdo (coletivamente,
“Conteúdo de terceiros”), a FTUSA é proprietária de todo texto, gráficos, interfaces de usuário,
interfaces visuais, fotografias, slogans, mídia de vídeo, arte, som e qualquer outro material, em
qualquer formato (coletivamente, “Conteúdo FTUSA” e, em conjunto com Conteúdo de terceiros, o
“Conteúdo”) e de sua respectiva estrutura, seleção, coordenação, expressão, apresentação e
funcionalidade e organização, e de todos os direitos de propriedade intelectual, incluindo, sem
limitação, todos os direitos autorais e marcas comerciais neles contidos ou associados ao Site, com
todos os direitos reservados. Você reconhece e concorda que todo o Conteúdo disponível no ou
através do Site, e todas as marcas comerciais, logotipos, slogans, bem como a estrutura, seleção,
coordenação, expressão, apresentação e funcionalidade e organização dos mesmos, são protegidos
por direitos autorais, marcas comerciais, marcas de serviço ou outros direitos e leis de propriedade.
A FTUSA concede a você uma licença limitada não exclusiva para baixar, imprimir e fazer um
número razoável de cópias do Conteúdo da FTUSA e dos materiais disponíveis no Site
exclusivamente para seu uso pessoal e não comercial, desde que você mantenha intactos todos os
direitos autorais e outros avisos de propriedade e não copie ou publique o conteúdo e os materiais
em qualquer rede de informática ou transmita o conteúdo e os materiais em qualquer mídia. O
Conteúdo gerado por usuário está sujeito aos termos previstos abaixo. Salvo conforme estabelecido
na frase anterior ou quando autorizado separadamente por escrito pela FTUSA, você concorda em
não vender, licenciar, alugar, modificar, distribuir, copiar, reproduzir, transmitir, exibir publicamente,
executar publicamente, publicar, adaptar, editar, compilar ou criar trabalhos derivados de qualquer
Conteúdo adquirido a partir de ou através do Site. É proibido usar o Conteúdo para qualquer
finalidade não expressamente permitida nos Termos de Uso. Você reconhece e concorda que o uso
não autorizado do Conteúdo ou de qualquer direito de propriedade intelectual pode causar danos
irreparáveis à FTUSA ou a seus licenciadores e que, no caso de tal uso não autorizado, a FTUSA ou
seus licenciadores terão direito a interpor uma medida cautelar, além de quaisquer outros recursos
disponíveis em lei ou em equidade.
A FTUSA alerta que alguns documentos, fotos e outros conteúdos podem ter sido publicados no Site
com a permissão dos relevantes titulares dos direitos autorais (que não são controlados pela
FTUSA). Todos os direitos em tais documentos, fotos e outros conteúdos são reservados aos seus
proprietários, e a permissão para copiá-los ou explorá-los deve ser solicitada e obtida diretamente
dos titulares dos direitos autorais.

Termos de Uso
[06] [2020]

Page 2 of 9

Se você tiver quaisquer dúvidas sobre a licença não exclusiva neste ato concedida, ou se desejar
solicitar direitos adicionais, envie um e-mail para digital@fairtradeusa.org.

CONTEÚDO GERADO POR USUÁRIO
Periodicamente, parte do Conteúdo exibido no Site poderá ser enviado, transmitido, postado ou
fornecido por você ou por outros usuários do Site, sobre os quais a FTUSA não exerce controle
(“Conteúdo gerado por usuário”). Esses usuários são os únicos responsáveis por qualquer Conteúdo
gerado por usuário exibido no Site. Salvo quando de outra forma acordado por escrito pela FTUSA, a
FTUSA renuncia à responsabilidade por Conteúdo gerado por usuário, na extensão permitida por lei,
e não tem obrigação de filtrar qualquer Conteúdo gerado por usuário com antecedência. A FTUSA
pode, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, remover ou alterar qualquer Conteúdo gerado
por usuário ou tomar quaisquer outras medidas com relação a esse Conteúdo gerado por usuário. A
FTUSA não é responsável nem se responsabiliza perante usuários pela realização ou não realização
dessas atividades. Caso você encontre algum conteúdo que considere questionável, poderá
submetê-lo a nossa atenção mediante envio de um e-mail para digital@fairtradeusa.org.
Exceto em relação ao Feedback (atribuído à FTUSA, conforme descrito abaixo), você detém e
mantém os direitos autorais de qualquer Conteúdo original gerado por usuário que publicar ou enviar
para exibição no Site. Não reivindicamos a titularidade de quaisquer direitos autorais no Conteúdo
gerado por usuário.
No entanto, ao usar este Site, você concede à FTUSA e suas subsidiárias, afiliadas, sucessoras e
cessionárias uma licença não exclusiva, totalmente paga, de âmbito mundial, perpétua, irrevogável,
isenta de royalties e transferível (com o direito de sublicenciar através de níveis ilimitados de
sublicenciadas) para usar, copiar, modificar, distribuir, exibir publicamente e executar, publicar,
transmitir, remover, reter, redefinir e comercializar o Conteúdo gerado por usuário que você postar ou
enviar em toda e qualquer mídia ou forma de comunicação atualmente existente ou futuramente
desenvolvida, sem obter consentimento adicional, sem restrição, notificação ou atribuição e sem
compensá-lo de qualquer forma, e autorizar outras pessoas a fazer o mesmo. Por esse motivo,
solicitamos que você não publique ou envie qualquer Conteúdo gerado por usuário que você não
desejar licenciar para nós, incluindo informações confidenciais ou ideias de produtos. Se você estiver
enviando Conteúdo gerado por usuário através do Portal do Parceiro, consulte nossos Termos de
Serviço aqui.
Uma condição destes Termos de Uso é que você não deve:
•

fazer upload, publicar, transmitir ou disponibilizar
o qualquer Conteúdo gerado por usuário que seja ilegal, nocivo, odioso, ameaçador,
abusivo, hostil, difamatório, obsceno, vulgar, pornográfico, profano, racista, indecente
ou invasivo à privacidade de terceiros;
o qualquer Conteúdo gerado por usuário que constitua ou promova qualquer atividade
ilegal, incluindo, sem limitação, qualquer Conteúdo gerado por usuário que constitua
ou incentive conduta que seria um delito criminal, acarrete responsabilidade civil ou
viole qualquer lei local, estadual, nacional ou internacional;
o qualquer Conteúdo gerado por usuário que seja falso, enganoso ou fraudulento;
o qualquer Conteúdo gerado por usuário que você não tenha o direito de disponibilizar
em conformidade com qualquer lei ou relacionamento contratual ou fiduciário (como
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•
•

informações privilegiadas ou informações proprietárias e confidenciais adquiridas ou
divulgadas como parte de relações de trabalho ou de acordos de não divulgação);
o qualquer Conteúdo gerado por usuário que viole ou transgrida os direitos de terceiros,
incluindo Conteúdo gerado por usuário que viole os direitos de patente, direitos
autorais, direitos de marca comercial, direitos de privacidade, direitos de publicidade,
direitos de segredos comerciais, direitos de confidencialidade, direitos contratuais ou
quaisquer outros direitos de qualquer indivíduo, vivo ou falecido, ou de qualquer
entidade legal;
o qualquer Conteúdo gerado por usuário que contenha a imagem, nome ou semelhança
de alguém que não seja você mesmo, salvo se (i) essa pessoa tiver pelo menos
dezoito anos e você tenha antes obtido sua permissão expressa, ou (ii) essa pessoa
tiver menos de dezoito anos de idade, mas você é o pai ou responsável legal dessa
pessoa;
o qualquer pedido ou solicitação de quaisquer informações pessoais ou privadas de
qualquer indivíduo;
o qualquer pedido ou solicitação de dinheiro, bens ou serviços para ganho privado;
o qualquer material que contenha vírus de software ou qualquer outro código, arquivo ou
programa de computador projetado para interromper, destruir ou limitar a
funcionalidade de qualquer software ou hardware ou equipamento de
telecomunicações; ou
o qualquer Conteúdo gerado por usuário que contenha publicidade, promoções ou
marketing ou que tenha finalidade comercial;
personificar qualquer pessoa ou entidade ou falsamente declarar ou falsificar sua afiliação a
uma pessoa ou entidade; ou
violar qualquer lei, regra ou regulamento local, estadual, nacional ou internacional.

Ao postar Conteúdo gerado por usuário ou enviar esse Conteúdo gerado por usuário para a FTUSA,
você declara e garante que (i) é o proprietário ou então controla todos os direitos sobre o Conteúdo
gerado por usuário e tem o direito de conceder a licença estabelecida nestes Termos de Uso; (ii) o
Conteúdo gerado por usuário é exato e não é enganoso; (iii) o Conteúdo gerado por usuário está em
conformidade com os Termos de Uso; e (iv) você tem pelo menos dezoito anos e leu e entendeu - e
seu Conteúdo gerado por usuário está em total conformidade com - estes Termos de Uso e as leis
aplicáveis e não causará danos a qualquer pessoa ou entidade.

FEEDBACK
Periodicamente, o Site poderá oferecer a você uma oportunidade de se comunicar com a FTUSA
para fornecer Conteúdo gerado por usuário ou outras informações especificamente relacionadas à
forma como a FTUSA pode melhorar o Site e/ou os produtos e serviços disponibilizados através do
Site ou anunciados no Site (coletivamente, "Feedback"). Lembramos que qualquer Feedback
comunicado à FTUSA por meio do Site ou de outra forma, quer esse Feedback consista em
sugestões, ideias, gráficos ou outro material, será tratado como não confidencial e não proprietário.
Qualquer feedback que você enviar, transmitir ou postar se tornará propriedade exclusiva da FTUSA.
Seu envio de Feedback constituirá uma cessão para nós em âmbito mundial de todos os direitos,
título e interesses em seu Feedback, incluindo todos os direitos autorais e outros direitos de
propriedade intelectual do seu Feedback. Teremos o direito de abreviar para praticar, explorar, criar,
usar, copiar, divulgar, exibir ou executar publicamente, distribuir, melhorar e modificar qualquer
Feedback que você enviar para qualquer finalidade, sem restrições e sem creditar ou compensar
você de qualquer forma. Por esse motivo, solicitamos que você não nos envie nenhum feedback que
não deseja ceder a nós.
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CONTA, SENHA E SEGURANÇA DE USUÁRIO REGISTRADO
Para acessar um Site específico ou alguns recursos do Site (como o Portal do parceiro ou as
Campanhas de comércio justo), você poderá ter que criar uma conta de usuário com um endereço de
e-mail e/ou outras informações comerciais ou pessoais. Ao criar sua conta, você deve fornecer
informações exatas e completas. Você é responsável por manter a confidencialidade da identificação
e senha de qualquer usuário, e é integralmente responsável por todas as atividades que ocorram em
sua conta. A FTUSA se isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação por tal uso.
O envio por você de qualquer informação pessoal através do Site é regido por nossa Política de
Privacidade, que está disponível aqui e incorporada neste instrumento por referência.

REFUTAÇÃO DE GARANTIAS E DE RESPONSABILIDADE
Você não deve confiar que o Site seja completo, confiável e atualizado. Você é o único responsável
pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de qualquer dado, informação ou conteúdo
deste Site antes de tomar qualquer decisão com base em tais dados, informações ou conteúdo. Em
troca do uso de tais dados, informações ou conteúdo, você concorda em não responsabilizar a
FTUSA ou qualquer de seus fornecedores de conteúdo por qualquer possível reivindicação por
danos decorrentes de qualquer decisão tomada com base em informações disponibilizadas a você
através deste Site.
TODO CONTEÚDO E SERVIÇOS INCLUÍDOS OU DISPONIBILIZADOS NO SITE, INCLUINDO,
SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER CONTEÚDO GERADO POR USUÁRIO, É FORNECIDO "COMO
ESTÁ" E "COMO DISPONÍVEL" PARA SEU USO, E SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, SEJA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM OBJETIVO ESPECÍFICO OU DE NÃO VIOLAÇÃO. A
FTUSA NÃO GARANTE QUE O CONTEÚDO É EXATO, CONFIÁVEL OU CORRETO; QUE O SITE
ESTARÁ DISPONÍVEL EM QUALQUER DATA OU LOCAL ESPECÍFICO; QUE QUAISQUER
DEFEITOS OU ERROS SERÃO CORRIGIDOS; OU QUE O CONTEÚDO NÃO CONTÉM VÍRUS OU
OUTROS COMPONENTES PREJUDICIAIS. SUA UTILIZAÇÃO DO SITE É POR SUA CONTA E
RISCO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE CERTAS GARANTIAS;
PORTANTO, AS EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.
NA MEDIDA PERMITIDA POR LEI, A FTUSA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO
DIRETO, INDIRETO, PUNITIVO, INCIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL RELACIONADO
DE QUALQUER MANEIRA AO SITE, A QUALQUER CONTEÚDO, OU QUALQUER SERVIÇO
DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO SITE, OU QUE RESULTE DO USO OU INCAPACIDADE DE
USAR O SITE. ESTA LIMITAÇÃO É APLICÁVEL QUER A RESPONSABILIDADE ALEGADA SEJA
COM BASE EM CONTRATO, EXTRACONTRATUAL, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE
OBJETIVA OU QUALQUER OUTRA BASE, MESMO QUE A FTUSA TENHA SIDO AVISADA DA
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL PODERÁ NÃO PERMITIR A
EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, E EM TAIS
CIRCUNSTÂNCIAS, A FTUSA TERÁ A MENOR PROPORÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PERMITIDA PELA LEI, MAS EM NENHUM CASO, EM VALOR SUPERIOR A US$100,00 (CEM
DÓLARES NORTE-AMERICANOS).
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INDENIZAÇÃO
Você concorda em defender, indenizar e isentar a FTUSA, suas afiliadas, subsidiárias e seus
respectivos funcionários, contratados, agentes, executivos, diretores, membros, gerentes, parceiros e
acionistas (cada, um “Indenizado”) por e contra quaisquer responsabilizações, reivindicações e
despesas, incluindo honorários advocatícios, decorrentes de sua violação destes Termos de Uso, de
qualquer uso ou uso indevido do Site ou de qualquer Conteúdo ou Serviços. Cada Indenizado se
reserva o direito, à sua própria custa, de assumir a defesa e o controle exclusivos de qualquer
questão sujeita a indenização por você; nesse caso, você deverá cooperar com esse Indenizado em
reivindicar quaisquer defesas disponíveis e reembolsar ao Indenizado quaisquer custos e despesas
incorridos e por quaisquer danos avaliados ou acordos incorridos.

PROCEDIMENTO PARA RECLAMAÇÕES POR INFRAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
Se você acreditar que seu trabalho foi copiado e disponibilizado no Site de maneira que constitua
violação de direitos autorais, envie as seguintes informações à FTUSA:
•
•
•
•
•
•

uma assinatura eletrônica ou física da pessoa autorizada a atuar em nome do titular de um
direito exclusivo alegadamente violado;
identificação do trabalho protegido por direitos autorais que alegadamente foi violado ou, se a
sua notificação abranger vários trabalhos protegidos por direitos autorais, uma lista
representativa desses trabalhos;
identificação do conteúdo alegadamente infringindo ou objeto de atividade infratora e que
deve ser removido ou acesso ao qual deve ser desativado, e informações razoavelmente
suficientes para permitir à FTUSA localizar o conteúdo;
seu endereço, número de telefone, e e-mail;
uma declaração sua de que você acredita de boa-fé que o uso controverso não é autorizado
pelo titular dos direitos autorais, por seu agente ou pela lei; e
uma declaração sua de que as informações acima em sua notificação são exatas e, sob pena
de perjúrio, que você está autorizado a atuar em nome do titular dos direitos autorais de um
direito exclusivo que alegadamente foi violado.

Envie essa notificação por e-mail para digital@fairtradeusa.org.

ESCOLHA DA LEI E DO FÓRUM
Os Termos de Uso serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Estado da Califórnia,
excluindo suas regras de conflitos de leis ("Lei Aplicável"). Você concorda expressamente com os
procedimentos e termos de Resolução de Litígios estabelecidos abaixo. Se o procedimento de
Resolução de Litígios não for aplicável a uma disputa ou reivindicação específica, você
expressamente concorda que a jurisdição exclusiva para qualquer disputa ou reivindicação resultante
de ou relacionada aos Termos de Uso ou ao Site deverá ser os tribunais estaduais ou federais
localizados em Alameda County, no estado da Califórnia e, além disso, você concorda e se submete
ao exercício da jurisdição pessoal de tais tribunais com o objetivo de litigar qualquer tal reivindicação
ou ação.
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AUTONOMIA DAS CLÁUSULAS E INTEGRAÇÃO
Salvo se especificado de outra forma neste instrumento, estes Termos de Uso e outros termos,
condições ou políticas da FTUSA no presente mencionados (conforme vigentes de tempos em
tempos) constituem o contrato integral entre você e a FTUSA em relação ao Site e substituem
quaisquer comunicações, acordos e propostas (verbais, escritos ou eletrônicos) anteriores ou
contemporâneos entre você e a FTUSA em relação ao Site. Se qualquer parte dos Termos de Uso
for considerada inválida ou inexequível, essa parte deverá ser interpretada de maneira consistente
com a lei aplicável para refletir, o mais próximo possível, as intenções originais da FTUSA, e as
partes restantes permanecerão em plenos vigor e efeito.

RESCISÃO
A FTUSA reserva-se o direito, a seu exclusivo critério de, a qualquer momento, encerrar o seu
acesso a todo ou a parte do Site e/ou remover qualquer conteúdo e material do Site, com ou sem
aviso prévio. Você concorda que a FTUSA não será responsável perante você ou perante terceiros
por qualquer encerramento do seu acesso ao Site ou por remoção de informações do Site.

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
Arbitragem. Todas as reivindicações e litígios (exceto reivindicações de medida cautelar ou outra
tutela de equidade conforme estabelecido abaixo) relacionados de alguma forma ao Site, ou a
quaisquer termos, condições ou políticas da FTUSA relacionadas ao Site ("Litígio") que não possam
ser resolvidos informalmente ou em tribunal de pequenas causas serão resolvidos por arbitragem
irrecorrível individualmente, nos termos destas disposições de arbitragem ("Acordo de arbitragem").
Salvo acordo em contrário, todos os procedimentos de arbitragem serão realizados em inglês. Este
Acordo de arbitragem se aplica a você e à FTUSA e a quaisquer subsidiárias, afiliadas, agentes,
funcionários, predecessores em interesses, sucessores e cessionários. Todos os procedimentos de
arbitragem presenciais deverão ocorrer em Oakland, Califórnia, salvo acordo em contrário entre as
partes.
Aviso e resolução informal de litígios. Antes que uma das partes possa solicitar arbitragem, a parte
deve primeiro enviar à outra parte um Aviso de Litígio por escrito (“Aviso”) descrevendo a natureza e
o fundamento do Litígio, e a reivindicação solicitada. Aviso à FTUSA deverá ser enviado para:
digital@fairtradeusa.org.
Se o litígio não for resolvido no prazo de 30 (trinta) dias após recebimento do Aviso, qualquer uma
das partes poderá iniciar um processo de arbitragem. O valor de qualquer proposta conciliatória feita
por qualquer das partes não poderá ser divulgado ao árbitro até que o árbitro tenha determinado o
valor da indenização, se houver, a que uma das partes tenha direito.
Regras de arbitragem. A arbitragem deverá ser iniciada através da Judicial Arbitration and Mediation
Services, Inc. (“JAMS”), um prestador de serviços de resolução de litígios alternativo estabelecido
("Prestador de PRL") que oferece arbitragem, conforme estabelecido nesta seção. Se a JAMS não
estiver disponível para atuar como árbitro, as partes deverão acordar em selecionar um prestador de
PRL alternativo. As regras do Prestador de PRL deverão reger todos os aspectos da arbitragem,
incluindo, entre outros, o método para iniciar e/ou exigir a arbitragem, salvo na medida em que tais
regras estejam em conflito com o Acordo de arbitragem. As regras de arbitragem simplificadas da
Termos de Uso
[06] [2020]

Page 7 of 9

JAMS que regem a arbitragem estão disponíveis on-line no site http://www.jamsadr.com. A
arbitragem deverá ser realizada por um árbitro único e neutro. Qualquer litígio em que o valor total da
indenização solicitada seja inferior a US$ 10.000,00 (dez mil dólares norte-americanos) poderá ser
resolvido por meio de arbitragem não presencial irrecorrível, por opção da parte solicitante da
reivindicação. Para reivindicações ou litígios em que o valor total da indenização solicitada seja a
partir de US$ 10.000,00 (dez mil dólares norte-americanos), o direito a uma audiência será
determinado pelas Regras de arbitragem. Qualquer audiência deverá ser realizada em local situado
em um raio de 160 quilômetros de sua residência, salvo se a sua residência seja fora dos Estados
Unidos e a menos que as partes concordem de outra forma. Se você residir fora dos EUA, o árbitro
deverá notificar as partes com antecedência razoável da data, hora e local de qualquer audiência
verbal. Qualquer julgamento sobre a sentença proferida pelo árbitro poderá ser proferido em qualquer
tribunal de jurisdição competente. Cada parte deverá arcar com seus próprios custos (incluindo
honorários advocatícios) e desembolsos decorrentes da arbitragem e deverá pagar uma parcela igual
dos honorários e custos do Prestador de PRL.
Não comparecimento. Se a FTUSA optar pela arbitragem não presencial, a arbitragem será realizada
por telefone, on-line e/ou baseada unicamente em documentos escritos; a maneira específica será
escolhida pela parte que iniciar a arbitragem. A arbitragem não deverá envolver nenhum
comparecimento pessoal pelas partes ou por testemunhas, salvo acordo em contrário entre as
partes.
Prazos. A ação de arbitragem deve ser iniciada e/ou demandada no prazo de um ano a partir da data
em que o evento que deu origem ao litígio ocorreu e dentro de qualquer prazo imposto sob as Regras
da JAMS para a reivindicação pertinente. Qualquer Litígio que não cumpra esses prazos é indeferido.
Autoridade do árbitro. O árbitro decidirá os direitos e responsabilidades, se houver, sobre você e a
FTUSA, e o Litígio não será consolidado com nenhuma outra questão ou juntado a outros casos ou
partes. O árbitro deverá ter autoridade para conceder moções dispostas a todo ou parte de qualquer
litígio. O árbitro deverá ter autoridade para adjudicar indenizações monetárias e conceder qualquer
remédio ou reivindicação não monetária disponível a um indivíduo de acordo com a Lei Aplicável, as
Regras da JAMS e os Termos de Uso. O árbitro emitirá uma sentença por escrito e uma declaração
de decisão descrevendo as constatações e conclusões essenciais nas quais a adjudicação se
baseia, incluindo o cálculo de quaisquer indenizações concedidas. O árbitro tem a mesma autoridade
que teria um juiz em um tribunal de direito para adjudicar reivindicações individualmente. A sentença
do árbitro é definitiva e vincula você e a FTUSA.
Renúncia de ações coletivas ou consolidadas. TODOS OS LITÍGIOS NO ÂMBITO DESTE ACORDO
DE ARBITRAGEM DEVEM SER ARBITRADOS OU LITIGADOS INDIVIDUALMENTE E NÃO
COLETIVAMENTE, E REIVINDICAÇÕES DE MAIS DE UMA PESSOA, ENTIDADE OU USUÁRIO
NÃO PODEM SER ARBITRADAS OU LITIGADAS EM CONJUNTO OU CONSOLIDADAS COM AS
DE QUALQUER OUTRA PESSOA, ENTIDADE OU USUÁRIO.
Confidencialidade. Todos os aspectos do processo de arbitragem, incluindo, entre outros, a sentença
arbitral e a conformidade com a mesma, deverão ser estritamente confidenciais. As partes
concordam em manter a confidencialidade, salvo se exigido em contrário por lei. Este parágrafo não
deverá impedir uma parte de enviar a um tribunal de direito quaisquer informações necessárias para
fazer cumprir este Acordo de arbitragem, aplicar uma sentença arbitral ou buscar medida cautelar ou
equitativa.
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Autonomia das cláusulas. Se qualquer parte ou partes deste Acordo de arbitragem for considerada
inválida ou inexequível nos termos da lei por um tribunal de jurisdição competente, essa parte ou
partes específicas não terão vigor e efeito e serão excluídas, e o restante do Acordo deverá continuar
em pleno vigor e efeito.
Direito de renunciar: A Fair Trade poderá renunciar a qualquer parte deste Acordo de arbitragem.
Sobrevivência do acordo. Este Acordo de arbitragem sobreviverá a qualquer rescisão destes Termos
de Uso.
Recursos em equidade de emergência. Não obstante o acima exposto, qualquer das partes poderá
buscar recurso em equidade de emergência perante um tribunal estadual ou federal, de modo a
manter o status quo, dependendo da arbitragem. Um pedido de medidas provisórias não será
considerado uma renúncia a quaisquer outros direitos ou obrigações nos termos deste Acordo de
arbitragem.

Ultima atualização: junho de 2020

Termos de Uso
[06] [2020]

Page 9 of 9

